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FORORD.

Denna histonk or utgifven aj forsamlingen, genom diss fyratio&ns-

-*u fist kommittee, till minne af fdrsamlingens fyratiodriga verksamhet.

. jN Foljande hafva bidragit till dess innehall med <l< olika rapporterna

>~-0ch skUdringarna: Kassorens rapport af P. Sjoholm; Dorkas af Mrs.

s^2 C. A. Westerling; Jungfruforeningen af Ellen Peterson; Kvinnornas

<=^2 utlandska Missions-Cirkel af Hilma Helmer; Sjukhjalpsfbreningen

^A och Sondagsskolans af E. A. Eoumaiiuv; Symfoni af E. Blacker: Ung-

dvmsforeningen af D. Anderson; Juniorforeningen af Ida J. Carlson;

"""^ Syskolan och bibelskolan af C.arru Rosenquist; Ravenswood Mission

och Sbndagsskola af John Berg; Ravenswood Missions-Cirkel nf Mrs.

)*C
( ' Mehlin; Manskoren Symfoni af A. P. Nelson; Harmoni-Kvartetten

af Thyra Erickson; Mozart Kvartetten af Anna Johnson.

Eniir arbetei har mast atfonts pa en allt for kori tid bedja vi har-

med <nn ben'dget ofverseende med alia fel och brister. Ma detta arbeti

^ lamia till iira at fdrsamlingens hufvud, Kristus, och till gladje och

uppbyggelsi for hans forsamling, onskar

P. Sjiihohn. F. E. CKristenson,

J. E. Spann, John Lindquist,

('has. Palm. Carrii Rosenquist,

('. J. Almquist, E. A. Roumaine,

K. Newman, 0. Arvid Hagstrom,

KommitU < rade.





F5RSAMLINGENS TJaNSTEMAN.

Arvid Hagstrom, Pastor. Redaktdr E. Wingren,

Vice ordlorande.376 .Mohawk St.' Tel. Dearborn 7854

John Lindquist,

L. J. Johnson,

John Sjodin,

Jacob Peterson.

C. P. Peterson,

DIAKONER:
G. Ohs,

P. Sjdholm,

Otto Erickson,

A. Brown,

S. A. Danielson,

Theo. Eklund,

H. A. Nelson.

F. E. Christenson,

c. <;. Liljequist,

C. D. Anderson.

1. F. Johnso Foi i.i-i ii rar>ami i ngt ns /• u

TRUSTEES:
August Anderson. Theo. Eklund, A. P. NelsoiL

Emmaus A. Roumaine, sekr. P. Sjdholm, kassdr.

Albert F. Johnson, finans-sekr. L. J. Johnson, kassor tor hjalpkassan.

C. G. Liljequist. finans-sekr. for hjalpkassan och kyrkans vaktiniistare.



Carrie Rosenquist, missionarinna.

Knut Neuman, korledare. Amy Sundberg, orgelnist.

MUSIKKOMMITTEE.
John Sjodin Axel Wicklund

Emmaus A. Eoumaine, Forsamlingens Protohollschreterare.

PLATSANVISARE (Ushers):

Edw. Johnson, ordf., John S. Gesslin, vice ordf., Gust Johnson, J. W. Carlson.

Conrad Blomquist, Peter Lundqnist, John A. Johnson, C. E. Blomquist.

Sven L. Osterlund, David Forsberg och Olof Larson.

Kommittee for sang vid Torsdagsmotena: J. P. Nelson, Anna Johnson.

SKAFFARENA
inom forsamlingen, hvilkas uppdrag ar, att genom personligt besok hos med-

lemmarna skaffa sig kannedom om deras forhallande till forsamlingen, dess

moten, ofriga verksamhet och understod samt soka erhalla ett frivilligt lofte



- 9 —

Iran livarje medlem om hvad han ar villig att gitva manatligen till forsam-

lingens underhall och anteckna det i sin bok; alltid hafva medlemmarnas
korrekta adresser och rapportera harom till pastorn, diakonerna eller missio-

narinnan eller vid skaffaremotena, hvilka hallas andra Tisdagen i .Mars. Junl,

September och December.

De aro foljande:

1
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MISSIONSSXLLSKAP GENOM HVILKA FoRSAMLINGEN medelst
BIDRAG UTFoR MISSIONSARBETE PA GUDS AKERFXLT:

American Baptist Missionary Union, American Baptist Home Mission So-

ciety, American Baptist Publication Society, Woman's Baptist Foreign Mis-

sionary Society of the-West, Women's Baptist Home Mission P ;

ska Baptisternas i Nord Amerika Allmanna Konferens, Svenska Baptisternas

i Illinois konferens, Svenska Baptisternas i Illinois Sondagsskolforening och

Skandinaviska Amerikanska Judemissionen.

FORENINGARNAS TJ&NSTEMAN.

Sondagsskolan:

Forestandare, C. Mehlin; lste vice forestandare, L. J. Johnson; 2dre vice

forestandare, J. O. Hylen; prot.-sekr., Hilma Helmer; sondagsskol-sekr., Elis

J. Lagerstrom; vice sekr., Oscar Anderson; kassor, Alfr. Brown; finanssekr..

Emmaus A. Roumaine: bibliotekarier, Sven L. Osterlund och David Ander-

son; sangledare, Knut Neuman; kollektor for Sondagsskolfdreningen, Carrie

Rosenquist ; Besokningskommitteen, Frida Englund, Blenda Larson, J. O.

Hylen, Hilda Anderson och Carrie Rosenquist; forestandarinna for Vaggrul-

len, Miss Willma Hammarstrom; for Hemafdelningen, Carrie Rosenquist; for

syskolan, Carrie Rosenquist; for svenska smabarnsskolan, Carrie Rosenquist.

Engelska Sondagsskolan:

Forestandare, Axel Wicklund; vice forest., Morris Olson; sekr., Verner

Ohs; kassor, Elmer Johnson; sangledare, Emma Peterson; organist, Lydia

Peterson.

Syforeningen Dorkas:

Ordfdrande, Mrs. L. J. Johnson; vice ordf., Mrs. A. H. Svallander; prot.-

sekr., Mrs. C. A. Westerling; vice prot.-sekr., Mrs. F. Sidell; finans-sekr., Mrs.

Chas. Mehlin; kassor, Mrs. A. Anderson; arbetareforestanderskor, Mrs. G.

Widen och Mrs. Edward Johnson.

Kvinnornas utlandska Missions-Cirkel

:

Ordfdrande, Mrs. J. Sjodin; vice ordf., Mrs. G. Arvid Hagstrom; sekr..

Miss Hilma Helmer; kassor, Mrs. M. Bjornson.

Jungfruforeningen Arbetsmyran:

Ordfdrande, Hildegard Carlson; vice ordf., Christina Hallgren; sekr..

Frida Olson; finans-sekr., Emma C.Anderson; kassor, Willma Hammarstrom:

arbetsfdrestandarinna, Alfrida Englund; vice arbetsforest., Blenda J. Larson.
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Ungdomsfbreningen:

Ordforande, Carl J. Nelson: vice ordf., Anna Johnson; prot.-sekr., Axel

Wicklund; vice prot.-sekr., Nathalia Eklund; korr. sekr., Hilma Helmer; k;is-

sor Anna Larson; finnanssekr., Eric Borg; sangledare, Axel Wicklund; orga-

nister, Amalia Hanson och Esther Anderson; bibliotekskominittee, A: Pastor

G. Arvid Hagstrom, Hilma Helmer, iMons Nord, B: Sven osterlund. Eni.na C.

Anderson cell Elis Lagerstrbm.

Juniorfbrtningen:

Ledare, Ida .1. Carlson. Hulda M. Carlson och Esther Nestrom; ordforande,

Agnes Johnson; vice ordf., Francis Granquist; sekr.. Mamie Anderson; vice

sekr.. Myrtle Heuser; kassor, Tillie Anderson; kassor for Mlssionskassan,

Walter Nelson; orgelnist. Eulalie Sundherg och Maud Heuser; sangledare.

Hildur Johnson.

Sjukhjalpsfbreningen:

Ordforande. F. E. Linden; vice ordf., John Olin; prot.-sekr.. E. A. Rou-

maine; vice prot.-sekr.. Nils Erickson; fin.-sekr., Alfred Brown: kassor. L. J.

Johnson: direktorer, Jacob Peterson. P. Sjoholm och A. P. Nelson.

Sangfbreningen Symfoni:

Ordlorande. Erik Anderson; vice ordf., Erik Blucker; sekr.. Agnes Palm:
vice sekr., Blenda J. Larson; kasscr, Signe Grant; kibliotekarier. Erik Burg

och Oscar Anderson.

Mozart-Kvartetten:

Ledare. John E. Spann; vice ledare. Frida Eklund; ordf.. Frida Eklund;
sekr., Anna Johnson; kassor. Theo. Eklund.

Syskolan:

Ordforande. sekreterare och kassor. Miss Carrie Rosenquist.

Sbndagsskolan i Ravenswood:

Forestandare, John Berg; sekr.. Herbert Riego; kassor. Enoch Johnson
Ledare lor motena vid missionen i Ravenswood, studeranden Jacob Peterson,
eller ordfdranden i rjngdomsfdrenlngena Iflsslons-Konunlttee.

Missionscirkeln i Ravenswood.

Ordforande, .Mis. E. Wingren; vice ordf., .Mrs [ngrld Thulin; sekr., Mrs
<'bas. Mehlln; vie,, sekr., .Mrs. A. P. Nelson; lin.-s.'kr.. Mrs. M. BjSrnson;
kassor. Mrs. llannab Moberg,



Historik ofver Baptistsamfundet i Chicago.

R 1779 kallades Chicago, Eschikago.

\ Den forsta baptisten i Chicago var en Mrs. Heald, 1811.

Den forsta predikan af en baptistpredikant i Chicago

var 1825 af Rev. McCoy.

Den forsta baptistforsamlingen organiserades af nitton

medlemmar den 19 Oktober 1833, da Rev. Allen B. Free-

man tjanstgjorde.

Den forsta baptistkyrka byggdes for $600.00 vid hornet

af South Water och Franklin streets, 1835.

Den forsta svenska baptistforsamlingen, icke den nuvarande, orga-

niserades 3853 utaf omkring 30 medlemmar hvilka fornt varit med-

lemmar i den forsta amerikanska forsamlingen, dopta under Dr. Bur-

roughs verksamhetstid. Bland de, hvilka bildade denna forsamling.

fiiiiia vi fol.jande namn i Andreas History of Chicago, Vol. 1, 1670—

1857: Ira J. Codings, Peter Petersen, Peter Modine, Andrew Ander-

son, F. M. Winterset, John Uberg, Matthew Matson, Fred Blomquist.

William Wigland, Mr. Mullen och deras hustrur. Pastor L. L. Frisk

afskildes till predikokallet och blef deras forsta pastor. De hollo sina

rnoten uti medlemmarnas hem tills i Nov. 1851, da forsta amerikanska

forsamlingen samlade $900.00 vid ett brodsbrytelsemote och kopte en

gamma! tysk-luthersk kyrka pa La Salle och Erie st. Ar 1858 flytta-

des den till Bremer st., numera Milton ave., och anvandes den tills

1860 ell< j r '61 nar den forstordes genom eldsvada. De hyrde da ett

skolhus, hvilket de anvande en langre tid. Pastor Frisk tjanade i

ordel och laran tills 1857 nar ban eftertraddes af Gustaf Palmquist.

soni tjanade sex manaders tid, hvarefter det synes soni forsamlingen

ej hade nagon reguliar pastor till dess upplosning, soni skedde 1864.

da medlemmarne till foljd af slafkriget blefvo forskingrade.
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Forsta Svenska Baptist-Fbrsamlingen i Chicago.

PA samma siitt som det ar a del eivila och politiska omr&del atl

detta vart adoptivland, Amerika, haft sin q:pprinnelse, tillvaxl oeh

till en stor del material for utveckling ifran Europa, ar det afvec i

det religiosa, oeh ieke minst fallet med afseende pa* svenska Baptister-

na. Denna forsamling, den forsta i Chicago, som redan fylll Bina

fyratio ar, ar intet undantag ifran denna regel. Fastan denna for-

samling ieke blef bildad fiwran den 19de August] 1866, si funnos
nigra svenska baptister har en lid dessforinnan. Bland dessa ml
minimis kapten B. E. Jeanson, J. ('. Fasten, 0. Lindh, John Ring, X.

E. Axling, John Lindqvist, Carna Lindh oeh Christina land m. 0.

Den 16 Januari 1866 hade nigra af dessa et1 mote hos br. J. C.

Fasten. for atl radgora om atl bilda en svensk baptistforsamling.

Broder K. K. Jeanson fr&n New York oppnade motel med bon, hvar-

efter samme broder valdes till ordforande for motet. De som roro

narvarande, onskade alia atl fa en svensk forsamling bildad, pa del

att de har i landet kunde fa atnjuta samma Eormaner, som d( atnjuta
i Sverige, did- de p£ olika orter tillhorl baptistforsamlingar.

De onskade afven atl pg sitt egel spr&k I'a for sina landsman for-

kunna fralsningens evangelium.

Dfi mi sak.-n togs i ofvervagande och man sag den fran flera syn-
punkter, si Bag del mi-tan omojligt ut, att la denna deras si kara
plan vrerkstald. De stdrsta binder, de motte voro: de saknade sam-
UngslokaL oeh ingen ntsiki hade de atl f£ a&gon som kiinde tjana dem
v larare, och alia von. de fattiga oeh nykomna till detta land, s£

beaioto de att uppskjuta saken tills vidare; men de danske broderna
Gorgensen och Regback appmanade dem att fdrena sig med den
danska forsamlingen, atminstone for oagon tid. Detta forslag antogs.
\'id samma tilllallc beslbts at t fortsfttta med hoiiem.'.ten i lnismi. tvni-
ne ganger i veckan B&som forut
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Den 15 Juli ofvannamda ar, hade man ater samlats hos broder J.

('. Fasten for att annn en gang radplaga om att bilda egen forsamling.

Br. A. Janson upplaste Davids 71 psalm oeh nedkallade Guds val-

signelse ofver de forsamlade.

Nu upptogs den fragan: "Ar tiden mi inne for oss att bilda en

svensk baptistforsamling?" Efter en langre ofverlaggning, da fra-

gan betraktades fran flera synpunkter, beslots genom enhallig omrost-

ning att bilda en forsamling.

Nn uppstod den fragan: "Hvilka broder bora kallas, da forsamlin-

gen skall bildas?" Afven uppstod den fragan : "Iluru bor intradet

ske af de forsta medlemmarne ? '

'

Beslots att den forsta fragan skulle hvila till ett annat mote och

som pa den andra fragan beslots genom enhallig omrostning act hvarje

medlem skulle aflagga bekannelse om sin omvandelse oeh sin lifsgc-

menskap med Herren Jesus forr oeh nu.

Yid samma mote beslots att framstiilla en begaran till den danska

forsamlingen att fa anvanda deras lokal for motens hallande. da den

ej af dem anvandes. Denna begaran beviljades af de danske bro-

ierna.

Yid ett mote ballet den 19 Juli valde den blifvande forsamlingen

sina forsta tjensteman.

Till ordforande valdes br. A. Janson oeh till sekreterare br. John

Lindquist, som annn ar medlem af forsamlingen.

Yalet skedde med slutna sedlar.

Pa detta mote upptogs ater fragan: "Hvilka broder skola kallas da

forsamlingen skall bildas:'" Flera broder fran olika delar af landet

voro forslagna, men man fi-nktade for de stora omkostnaderna, tanken

laranades och beslots att kalla den danske brodern Gorgensen att tjana

vid detta tillfalle.

Afven uttryektes den onskan, att de pi-edikande briider, som nyli-

gen kommit fran Sverige, hvilka nn voro narvarande (0. Lindh, John

Ring och X. E. Axling), skulle vara med och tjana vid samma till-

falle.

Vid ett mote den 22 Juli afiade foljande personer sin bekannelse:

A. Janson, John Lindquist, J. A. Petterson, P. A. Sellgren, S. Petter-

son, P. X. Xilson, J. Fasten, Xilson, P. W. Malmsten och L. Lindgren.

Xiista mote bolls den 26 Juli.

Da motet oppnats med bon och sang, fortsattes med bekannelse-

afiaggning, da foljande aflade sin bekannelse: X. E. Axling. A. Pe-



tersou och G. Jonson. Nasta mote atlade Eoljande sin bekii]

s. Lider., J. Ring, Caroline Peterson, Minn Flodin, Anna Lin

och Sophie Anderson.

Masta mote holls hos br. Nylund.

Vid detta mote aflade en syster Karin Anderson, son.

blifva dopt, sin bekannelse, ocli blef hon beviljad dopet, livilket

5 Augusti 1866. Di o forsta, som i

pande forsanilingei s verksarahet.

Vi.i motel den 5 Angusti, aflade Nylund och 0. Lindh bekai

om sin omvandelse.

Den 9 Augusti aflades bekannelse af Eoljande syskon: C. Pi I

P. A. Gelin, Karin Janson och Maria Lindh. Beslots afven atl upp-

aga en kollekl till protokolls- och forsamlings-bok.

Vid samma tillfalle ssmtalades ofver eD Eraga, ?om framlai

en broder Hainmarberg, om det icke vore bast att den blifvande Eor-

samlingen blefve en skandinavi?k baptistforsamling. Samtalel va-

rade lange, men beslutel blef att forsamlingen skulle blifva svensk.

Beslots, at I samlas Sondagen den l!> Augusti kl. 4 e. m. i "the

North Star Mission *' vid Division st.. for att da Eormligen bilda for-

samling. Beslots afven att inbjuda oagra amerikanska baptistbroder,

att narvara. Afven aflade foljande personer bekannelse:

Wendla Wilhelmina Wattman, br. Svenson, Christina Ring, br.

Youberry och Thilda Magnuson.

Vid mote den 14 Augusti atlade en broder, Car] Anderson, bekan-

nelse "in sin tro na Kristus.

Den lfi Augusti samlades Iter den blifvande Eorsamlingen till ett

mote. Vid detta mote samtalades ofver den fr&gan: Skall forsam-

lingen, da den blifver bildad, hafva oagon predikanl .'"

Di niiii Eraga besvarades med enhalligt "ja." Beslots afven at1 for

Eorsta arel gifva predikanten 150 dollars Lon.

Delta syntes litet, men man v&gade icke ntfasta Big for mera, da*

medlemmarrie voro fa* uch fattiga.

Nn uppsattes trei broder p§ Eorslag till predikantsyaslan. Dessa

broder roro John Ring, 0. Lindh och N. E. Axling. Predikantvalel

skulle Eorrattas den 1!> Augusti och skulle omrostningen ske med
slntna sedlar.

Sondagen den 19 Augusti, den af den blifvande Eorsamlingen ut-

satta dagen fir Eoreamlings bildande kom, och vannerna samlades pa"

fbrmiddagen. Motel oppnades med pang och ban saml lasandel af
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Davids 92 psalm. Sedan afiade en broder, A. J. Johnson, bekannelse

om sin tro pa Kristns och blef beviljad gemenskap med forsamlingen.

Klockan 2 e. m. samlades ater vannerna pa gamla kyrkogarden (mi

Lincoln Park), da en broder soni begart dopet sknlle aflagga bekan-

nelse och blifva forenad med forsamlingen.

Sedan detta skett, samlades man sasom fornt var beslntadt i "the

North Star Baptist Church", som for tillfallet upplats at den till-

tankta forsamlingen. Det forsta som foretogs vid detta mote., var att

valja predikant, hvilket skedde genom slutna sedlar och utfoll det sa,

att John Ring fick de fiesta rosterna. Pa tilifragan om han ville ata-

ga sig detta uppdrag, svarade han, att han med Gnds hjalp och for-

samlingens deltagande ville gora sitt basta. Klockan 4 e. m. foretogs

sjalfva forsamlingsbildandet.

Del motet var oppnadt upplystes att de broder, som voro kallade

att narvara vid organiseringen, icke knnde komma. Den danske bro-

dern Gorgensen var hindrad genom sjnkdom och de amerikanska bro-

derna hade fatt andra hinder. Nu upplaste John Ring Davids 147

psalm, hvarefter han talade nagra enkla ord om Gnds hjartelag och

karlek till sina barn. N. E. Axling upplaste 1 Petri 2 kap. och

talade trost och uppmuntran, paminnande om hvilken betydelse den-

na stund hade for de forsamlade. De forenades nn alia i tacksagelse

och b(")ii till Ilerren och bado om hans andes ledning och narvaro.

Darefter fragade ordforanden om protokollet sknlle lasas, sa att de

narvarande sknlle fa reda pa huru man hade gatt tillvaga, men det

ansags att d< j
t gkulle taga for mycken tid, hvadan man beslot att det

sknlle lasas vid niista mote. Sedan framstalde ordforanden for de

forsamlade det satt pa hvilket man gick tillvaga i Sverige, da en for-

samling sknlle bildas och nppmanade vannerna att fatta hvarandras

hander, hvilket de gjorde och bildade en ring med lararen i sin midt,

hvarefter broderna O. Lindh och F. E. Axling bada lade handerna pa

den nyv.-ihle lararen samt nedkallade llerrens rika valsignelse ofver

bade larare och forsamling. Motet fortsattes med bon och sang och

alia hjartan voro fulla af frojd. Pa detta enkla satt bildades den

forsta svenska baptistforsamlingen i Chicago. De forsta medlem-

marne voro foljande: John Ring, Christina Ring, Martha Ring, C.

<;. Lindgren, Christina Lindgren, John Lindqvist, Goran Janson,

Abraham Johnson. Sv. Petterson, N. P. Nelson, F. M. Malmsten, Ste-

phanus Liden, A. Nylnnd, Maria Nylnnd, J. C. Fasten, Anna Fasten,

P>. Hamstrom, Andrew Kemmer, llanna Kemmer, Carna Lindh. Carl
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A. Anderson, G. A. Johnson, Thilda Johnson, \. E. Axling, < >. Lin Hi.

Maria Lindh och I'. 0. Sellgren. Af dessa hade nagra forut tillhiirt

den danska baptistforsamlingen. At' detta antal har forsamlinge^

gladjen at1 i dag rakna annu en ibland eina medlemmar, for hvilket

hon tackar Gud. Det ar John Lindquist. Vid nasta mote den •_!:*

John Lindquist

Atrgusti beslots ;itt kalla br. Goransen, dr. Evarts oeh en tysk baptist-

broder for att at' dem blifva erkanda och fa gemenskap med de ofriga

baptistforsamlingarne i detta land. Vid sanima tillfalle aflade bro-

derna <i. Westerberg och M. Gelin bekannelse Kr att erh&lla dop- och

Eorsamlingsgemenskap.

Vid mote den 28 Augusti valdes 0. Lindh till aldste och X. B. Ax-

ling till diakon. Den nybildade forsamlingen hade sina sammankom-
ster p8 olika platser, dels i den danska baptistkyrkan vid Union street

och dels i North Star Baptist Church vid Division street, tills i No-

vember 1866, da den hyrde etl presbyterianskt skolhns vid Bremer at.

Dar borjade man halla sammankomster pS mera bestamda tider. Son-

dagar, kl. '

L.ll f. m. predikan; kl. A e. m. Sondagsskola och kl. 7 e. m.
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predikan. I veckan holls moten tisdags och fredags aftnar. Sondags-

skolan holls pa engelska spraket.

'">:>. mi Eorsamlingen hade fait en bestamd lokal for sina motens

hallande, sa kunde hon utfora en mera bestamd och inflytelserik verk-

samhet och Blerren valsignade henne rikligen.

Sasom forut ar namdt, hade forsamlingen sina moten i det presby-

i rianska skolhuset vid Bremer street, men man borjade tanka pa och

planlagga for att fa en egen Lokal att samlas nti, och redan den 30

Mars 1867, endast 7 manader efter sedan hon bildades, koptes tvanne

Lotter vid Oak street for er. smnma af 1,600 dollars, pa hvilka for-

samlingen sa fort sig gora lat amnade uppfora en egen kyrka. Vid
eft mote den 21 December valdes broderna A. Nvlund och J. C.

Ecu. 0. Lindh.

Fasten till forsamlingens "Trustees". Arbetet pa den nya kyrkan

paborjades och redan pa hosten 1868 var den fardig, sa att forsam-

lingen flyttade in under eget tak. Denna egendom kostade 5,000 dol-

lars. Detta skedde under pastor John Rings verksamhetstid, hvilkeu

tjanade forsamlingen som dess forsta pastor med stor uppoffring tills

den 3 Maj 1869 , da han flyttade till Trade Lake, Wis., dar han bildade

forsamlingen, hvarefter han sedan flyttade till Minneapolis, .Minn.

Han tjanade denna forsamling i 2 ar och 3 manader. Broder Ring

ar nn sedan den 6te Oktober 1896 hemgangen till den evi.ua hvilan.

Han eftertraddes af pastor Olof Lindh, hvilken tjanade forsam-

lingen i'n kort tid under det a ret, hvarefter han flyttade till Rock

Island, och liar sedan t.janat i'orsam linear har i Yastern, men siir-
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skildi i Ostein, dar han iiimu verkar med valsignelse. Sedan apptogs

verksamheten at' ('. \V. Sc^rhloin. hvilkon forested verksamheten

ifr&n den 10 Juni 1869 till deD 1!) Aug. 1870.

Forsamlingsvarden anfortroddes mi at Dr. J. A. Edgren, som nyss

aterkommit ifr&n Sverige, dar han vat-it med <><-li grundal et1 predi-

kant seminarium i Stockholm, hvilkel annu star i ett blomstrande

Rev. J. A. Edgren, I). />.

skick. I Ian oppnade ock i kyrkans oedre sal en skola for predikan-

ters utbildning, hvilken blef grunden till vkr nuvarande predikant-

skola i Morgan Park. Under <!•' allra ljusaste framtidsuteikter !>»-

drefa mi verksamheten da" en myckel bard och ovantad prdfning drab-

t>ade forsamHngen. Under Oktober manad 1871 odelades aordsidan

och en del ill' svdsidan af den bekanta Chicago branden. Forsamlin-
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gens kyrka forvandlades till aska likasa medlemmarnes hem och bo-

hag, hvarjamte de afven forlorade sitt arbete. Delta astadkom en

forskingring af dess medlenmiar i det att de maste resa an till en

och an till en annan art for attfa arbete och uppehalle. Kyrkan var

iifven nagot i skuld och det fans ingen utsikt att erhalla nagon brand-

forsakring, hvadan det sag nog lika om icke niera morkt ut nu for

forsanilingen an det hade ett ljust ut fore branden. Da nu forsam-

lingen var sa blottad pa allt, sa knnde hon icke langre utfora sin

verksamhet sasoni forut, hvarfor hon icke heller knnde hafva nagon

Dai Gamla Kyfhan.

ationad larare, som belt agnade sig at verksamheten, ty alia voro ju

medellosa och ytterst fattiga. Men det gladjande och trostefnlla un-

der denna, som vid hvarje liknande profiling, var, att Guds folks tro,

nit och fortrostan till sin Fader kundc icke forstoras af nagra elds-

vador, ty deras styrka bestod icke i bus eller jordisk rikedom, eller

egendom, utan i frid och frojd i Herren (Jud. Darfor, sa snart det

blef arbete och rorelse igen bar i staden, aterkommo de forskingrade

medlemmarne och borjade pa nytt med verksamheten. Pa apostoliskt

satt hollos moten har i>ch dar i husen, sa snart sadana hunnit upp-

byggas och snart upptogs fragan om nytt kyrkobygge igen. Den 27
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Ma.j 1872 samlades de utaf medlemmarne, soni voro kvar i och ater-

komna till Chicago, for atl ofvervaga lampligheten af atl bygga etl

nytt hus pa ruinerna at' del uedbranda. Beslul fattades atl skrida

till verkel harmed och under detta foretags utforande g&fvos manga

slaende exempel pi sjalfforsakande uppoffring och gifmildhet.

Denna kyrka, den andra i ordningen af forsamlingens kyrkor, Bom

rymde 300 personer och kostade $2,500, invigdes den 15 Februari

1ST:?. Under denna tid uppeholls verksamheten af inom fb'rsamlingen

varande broder, hvilka predikade ordet med lif och vanne. Afvcn

tick forsamlingen besok af broder ifran andra orter, hvilka for langre

eller kortare tider vittnade ova Herren till sjalars fralsning. Dessa

inom forsamlingen verkande broder^ hvilka tjanade under tiden mel-

R< v. John Ottoman.

lau 1872 och 1875, voro C. G. Bergstedt, C. A. Sjogren, Jentofl och

L. Johnson. Sommaren 1874 predikade broder A. Linne, och under

mellantidenia betjanades forsamlingen af A.ugus1 Olson och Charles

Gustafson med flera.

Den lsta April 1875 tilltradde pastor John Ongman, som forul tja-

n;it forsamlingar i Minnesota, larareplatsen, och fr&n denna tid ar del

forsamlingens verksamhel borjade 1:' en lyftning och utofvade ett

storre inflytande i samhallet. Manga blefvo omvanda genom ordets

predikan, dopta och la'gda till forsamlingen och hennes olika verk-

Bamhetsgrenar ordnades pa* ett battre satt. Under broder Ongmans

tid vai- det som sdndagsskolan kom under forsamlingen^ Ledning efter

atl forul statt under lednine af Moody's forsamling. Afvcn bildades



under bans tid jungfrufbreningen Arbetsinyran oeh ynglingaforeniii-

gen Adelfia, hvilka fortfarit med sin valsignelserika verksamhet sedan

i manga ar.

Emedan verksamheten utvecklades mer och nier oeh folk stromma-

de till kyrkan for att lyssna till ordets predikan. blef denna kyrka for

trang, hvadan det beslots att bygga till huset pa langden, hvilket

beslut verkstaldes 1876. Denna tillbyggnad, jamte ofriga reparatio-

ner kostade $1,200. Nu rymde kyrkan omkring 500 personer och

varderades- till .$3,709.

Rev. E. Wingren.

Broder Ongman lamnade denna forsamling den 1 Oktober 1881 for

att blifya pastor vid forsta svenska baptistforsamlinsen i St. Paul,

Minn. Han eftertraddes bar af Erik Lundin, bvilken tjanade for-

sanilinuvn for en tid af sex manader. tinker denna tid utfardade

llorsamlingen kallelse till Rev. Ilrik Wingren, som da var larare i 2dra

Eorsamlingen i Chicago, och den 27 Mars 1882 erholls svar fran ho-

noni att ban ville anta.ua kallelsen om ban saintidiut sknlle fa utgifva

tidninucn "Evangelisk Tidskrift". Han tilltradde den 1 Juli 1882
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och tjanade tills den 1 Sept. Han har sedan dess agnat si utesiu-

tande .it Hdningens utgifvande, hvilken atvecklal sig till vhri nnva-

rande priiktiga sainfundsorgan Xy;i Wecko-Posten. Forsamli *en har

gladjen atl an i dag hafva Red. Wingren och hans varderade I'm och

dotter sasoru medlenimar, den ende utaf dess i. d. pastorer I
. ira med-

Lemskap hon i dag ager.

Porsamlingen kallade nu pastor John Ongman atl aterupptaga

verksamheten har. Han kora, fastan inte forran den 1 Mars I

predikoverksamheten skottes under tiden af J. M. Erickson

Broder Ongmans tjanstetid har blei icke sa langvarig denna _•

del bar ivag till St. Pau] for tredje gangen, den lsta Nov. ISfi . iiran

hvilken plats han reste till Orebro, Sverige, hvaresl han nu lefver i h

tjanar Filadelfia forsaralingen med stor framgang.

Rt V. E. L 11 nil iii.

Till hans eftertradare kallades "iter pastor E. Lnmlin, som cIJI var

larare i Boston. Mass.. hvilken tjanade forsamlingen till den 1 Jnli

1SSS.

Porsamlingen okades och verksamheten tillvaxte, -
. atl aivcn detta

bus blef for litet, hvadan forsamlingen borjade tauka pa ail

etl iiiinu storre Ims. men som den tomt, pi hvilken del gamla husei

lag, var for liten. sa masle en anran tomt anskat't'as och en sAdail

koptes for 10,000 dollars i hornel af Market och Locust sts.. d;ir afven

etl boningshus byggdes, men som icke panningar Irnnde anakaffas atl

uppfora kyrkan med B&lde3 egendomen med nagon Eortjansi foi tor-

Bamlingen, och byggnadsfr&gan aedlades for tillfallet.
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Den 7 Maj 1888 sandes kallelse till P. A. Hjelm, da pastor vid for-

samlingen i Worcester, Mass. Den 11 Juni samma ar mottogs jakande

svar ifran honom och han tilltradde lararebefattningen den 15de Aug.

1888. Den kyrkoegendom forsamlingen hade vid bans tilltrade var-

derades till $7,100, hvarjamte hon hade en byggnadsfond pa $4,000.

detta saledes tillsammans $11,100.

Pa varen 1889 inkopte forsamlingen tvanne lotter i hornet a C

Milton ave. och Elm st., for en summa af 7,200 dollars. En bygg-

nadskommittee valdes. Ritning anskaffades. Ett byggnadsforslag

uppsattes och beslots att bygga en kyrka, som sknlle kosta $20,000.

Afven byggdes ett boningshns i forbindelse med kyrkan, som kostado

omkring $7,000 och innehaller 22 rum, hvilket bns forsamlingen ut-

hvr.

Rev. P. A. Hjelm.

llela den nuvarande byggnaden med tomten kostar forsamlingen

36,887 dollars och 83 cents. Denna kyrka ar byggd med tvanne va-

ningar. Den nedre vaningen ar indelad i liera mindre rum, men dbr-

rarne till dessa rum kunna oppnas sa, att det hela utgor ett enda

stort rum, som da rymmer mellan 5 och 6 hundra personer. Denna

vaning anviindes for sondagsskolan och for veckomoten. Den bar

sedermera utvidgats med 70 procents mera golfruni an forr, i det

den lagt vaktmastarens rum till salen och bar ban fatt flytta en

trappa upp. Den ofriga vaningen eller sjalfva kyrkan. ar hog och

l.jus. val ventilerad, med Laktare pa tre sidor och rymmer 1,000 per-

soner. Hela kyrkan uppVarmes med anga och upplyses af omkring

100 gaslagor. Arbetet pa kyrkan begyntes i Juni manad 188!) och

inviedes hon den forsta Sondagen i Mars 1890.



PS detta hus hvilade vid invigningen en skuld af omkring 15,000

dollars, men Herren, som hjalpt forsamlingen i del flydda, skall afven

mi hjalpa licimc sa att denna borda blifver aflyftad.

Forsta Svenska Baptistforsandingens Nuvarandi Kyrka, Hornet

af Mil Inn Avenut och Elm Street.

Pastor P. A. llji'lnis tjanatetid bar varit nasi den langsta ataf de

tio pastorer forsamlingen haft. Den varade ifran « l**i »
1"> An-. 1888

till den lsta Oktober 1896 och del har varit en t i * 1 af standig tillviixt

och atveckling i alia afseenden, andligt, materiel! och finansiclt. Ban
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hade formanen valkomna 711 medlemmar, af hvilka 240 genom dop.

De uttiyttade, uteslutna och hemforlofvades antal under denna tid

var 644, sa att nettotillokningen varit 67. Det ar dock att marka att

det varit under dessa aren, som fyra utaf de fern dotterforsamlingarne

bildades med ett medleniskap som foljer : Lake View, 1 Okt. 1889

med 30 niedlemniar, lion raknar nu ofver 300 medlemmar, med egen

kyrka. Salem i Okt. 1890, med 9 medlemmar, liar nu ofver 70 med-

lemmar med egen nu kyrka. Austin i Augusti 1891 med 9 medlem-

mar, lion raknar nu ofver 200 medlemmar med egen kyrka. Hum-
boldt Park i Nov. 1891 med 16 medlemmar med egen kyrka. Fore

pastor Hjelms tid bildades forsamlingen i Evanston i Juni 1886 med
26 medlemmar oeh raknar nu omkring 175 medlemmar med egen

kyrka. Da pastor Hjelm i Augusti 1896 resignerade ifran pastors-

varden i forsamlingen afsandes till G. A. Hagstrom, som da var Son-

dagsskolmissioniir i Illinois, Indiana oeh Ohio, kallelse att ofvertaga

forsamlingsvarden, hvilken kallelse antogs och han tilltradde den

lsta November 1896.

Under ar 1899 gjordes forbattringar och omandringar uti kyrkans

nedre sal for erhallande af battre utrymme. Den 11 Maj 1900 hade

forsamlingen formanen att upplata sin kyrka for Afslutning och

Graduation af den afdelning af Chicago Universitet, som ar forlagd

uti Morgan Park for utbildande af predikanter for var nation. Ett

storartadt mote, besokt af forutom professorer och larare med elever,

vanner och bekanta till de studerande, och hade forsamlingen forma-

tion att bland de graduerande hafva en medlem, namligen Gust. Ny-

quist.

Jubelaret 1902 var ett verkligt sadant, ett 50 ars jubelium for

svenska baptisterna uti detta land, hvaruti denna forsamling sasom

\Miande den stbrsta svenska baptistforsamling uti Unionen hade sin

stora insats, och valsignelserna af desamma skola aldrig sa lange som

.Id l.jnfva minuet star kvar, upphora. Forsamlingen luirbargerade

da allmanna konferensen.

Ett annat jnbelar var ar 1904 da den mangarigt tryekande skuld-

bordan rullade af forsamlingens daraf bojda skuldror, och den sa

lange efterlangtade dag, da vart kara sondagshem skulle hvila pa

finansielt oheroende grund randades omsider, och ehuru af modan

trott uppstiger ur djupet af forsamlingens hjarta, ett jubelrop af tack

och lot till var himmelske Fader for bans underbara ledning. Och



var innerligl alskade pastor, som icke sparal Big sjalf, man med en

underbar energi utfordl de planer han under m&ngen Bomnlos uatt,

vakande utarbetad, under "bon och tro" oeh alia dessa bans pla-

aer ba kronts med stor framgang. Kraft at t genomfora dem bar ban

sakerligen erhallil under sitt trogna umgange med alias var himmel-

ske Fader.

.Mm o. hvilka kanslor som genomtrangde hela forsamlingen somma-

ren 1905, dS d»'t spordes fran broder till Byster hela forsamlingen

igenom, att var alskade pastor hade tatt kallelse fran en annan for-

samling, ja, att han fatt tva, men siii-skildt en at* dem var dragande.

Pastor Hagstrom tillkannagaf sina kanslor i bada dessa fall, och

sade ;itt han ofverlamnai saken i Herrens hand.

Xu. oni icke forr, tick var pastors familj erfara att de v<»r<> alskade

af forsamlingen, ty denna, 600 medlemmar stark, borjade anropa

(iud dm bonhorelse. — Boneamnet var att f8 behalla var pastor. En

tva veckors tid var forsamlingen i ovisshef innan svar kom att Gud

hade hordt vara boner. Och ur djupel af alias hjartan uppsteg et1

innerligt tack till Gud, samt en onskan att forsamlingen och v&r kara

pastors familj matte i iinnu m§.nga ar, om Gud sa vill, Bamverka uti

att pa denna var ]>lats forharliga var Zebaoths namn.

I);* Allniiinna konfereiisen i September l!H)ti samladcs i Englewood

beslot den att krecra en ny befattning inom dcss verksamhet, namligen

att val.ja en missions- och korresponderan.de sekreterare, och till denna

syssla kallades enJaalligt pastor ('. Arvid Bagstrom, hvilken kallelse

han fann det forenligt med Guds Ledning antaga, hvadan han inlem-

uade till forsamlingen sin resignation den 8 Oktober 1906, att trada i

krafl den 31sta December 1906, afslutande en tjanstetid af tio ir och

t\a lnanadcr. Forsamlingen ar nu hvad organisation betraffar en

bikupa och missionsintresset ar godt inom forsamlingen och alia dcss

verksamhetsgrenar.



Statistik ofver forsta Svenska Baptistforsamlingen

i Chicago,

fran den 19:de Augusti 1866 till den l:sta Januari 1906.

TillOkning
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Inkommit genom fdrsaljning af hus, kyrka och tomter 31,729.84

Kyrkans varde nar byggd 30,887.83

Summa $200,523.20

I'TGIFTER:

Pastorers loner $ 32,331.29

Vaktm&stare 8,425.35

Qrganister 3,094.20

Sangledai e 2,006.25

Missionarinnor 511.06

Vaktman 237.10

Diverse utgifter 5,044.19

Brandfdrsakring af hus och kyrkor 2,082.25

Reparation, malning, m. m 17,229.13

Kol och ved 3,071.54

Gasbelysning 2,933.78

Lan af korporationer och enskilda 35,720,10

Intresse pa skuld 13,873.30

Reseomkostnader G88.78

Fattiga och behofvande 2,464.18

Bulletin 460.30

Begrafningar 132.05

Husranta 225.00

Inbjudningar at' konferenser, m. m 1,682.11

Illinois Svenska Mission 2,418.45

Dtlandska Missionen 1,383.88

Allmanna Konferensen 796.21

Svenska Sdndagsskolverksamheten 183.38

Engelska sdndagsskolverksamheten 79.59

"Education Society" 54.09

Hem-missionen i Amerika 80.39

Sondagsskolan 186.71

Sondagsskollarare 25.00

Missions-Oirkeln 160.25

Barnens Syskola 26.65

I'ngdomsforeningen 43.65

Jungfruforeningen, A. M 22.72

Syidreningen Dorkas 18.06

Sangforeningen 18.16

Jude .Missionen ;,:: 1 i

Skolan i Morgan Park 157.07

Emigrant Hemmet i New York 90.71

50 Baptistforsamlingar i Sverige och Amerika 2,043.66

27 Resande predikanter 1,473.42

Kdp af hus och tomter 28,725.73
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Kyrkobyggnader

>>9 fi8
^ «„

Skuld den lsta Jan. 1906 665 3 +

Summa
$200,523.20

HISTORISK F6RTECKNING A F6RSAMLINGENS TJaNSTEMaN.
Ordfbrande:

Fran Till
R. E. Jenson, lsta motet Jannari 16, 1866
A

"
Janson Juli 19, 1866 September 9, 1866

Pastor John Ring September 9,1866 Oktober 6,1869
Pastor Segerblom Juni 10, 1S69 Januari 31, 1870
Anders Peterson Januari 31, 1870 Maj 2, 1870
Abraham Johnson Maj 2, 1870 Januari 21, 1873
C. G. Bergstedt Januari 27, 1873 Juni 26,' 1874
A

-
Linne Juni 26, 1874 September 28^ 1874

C. G. Bergstedt September 28, 1874 Juli 13, 1575.
Pastor John Ongman, Juli 13, 1875 Juli 30, 1877
A

- °lson J«li 30, 1877 Januari 1, 1880
G- Nyden Januari 1,1880 Januari 1,1881
A

"
Levin Januari 1, 1881 Januari 1, 1882

August Olson Januari 1, 1882 Januari 1, 1885
Chas. Gustafson Januari 1,1885 August! 27^ 1888
Pastor P. A. Hjelm Augusti 27, 1888 Augusti 31, 1896:
Pastor G. A. Hagstrom November 10 189G

Pastorer:

Fran Till

John Ring Augusti 19, 18G6 Maj 3,1869'

C. A. Segerblom

O. Lind Maj 3, 1869 Juni 10, 1869'

C. W. Segerblom Juni 10, 1869 Augusti 19, 1870

J. A. Edgren Augusti 19, 1870 Oktober 10, 1871

John Ongman
L. Johanson Maj 1,1872 Oktober 1,1872
C. G. Bergstedt

C. A. Sjogren

Jentoff

A. Linne April 27, 1874 Mars 1, 1875

John Ongman April 1,1875 Oktober 1,1881
L. E. Lundin Oktober 1,1881 Juli 1,1882
B. Wingren Juli 1,1882 September 1,1884
J. M. Erikson September 1,1884 Mars 1,1885
John Ongman Mars 1,1885 November 1,1886
L. E. Lundin November 29, 1886 Juli 1, 1888

P. A. Hjelm Augusti 15, 1888 Oktober 1, 1S96

G. A. Hagstrom November 1, 1896 December 31 1906
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Vice Ordfoiande:

Fran

Andrew Erikson November 1. 1888

Prof. Lagergren Januari 1, 1891

C. E. Carlson.: Januari 1, 1892

Andrew Erikson Januari 29. 1894

E. Wingren * Januari l. 1897

Till

Januari 1. 1891

Januari 1. 1892

Januari 29, 1894

Januari 1. 1897

Gussie Atterberg

Missionnannnor:

Wilhelmina Baumbach, Carrie Rosenquist, 190!

Diakc

Fran

\. 1-:. Axlinu 28 Aug. 1866

X. .s". Svenson 4 Sept. 1866

A. Peterson 4 Se]

I
J

. X. Nelson 4 Sept. 1866

J. H. rimark 16 Feb. 1867

Aug. Olson 9 Jan. 1870

!:. C. Blomquist 28 Juni 1870

Xy organisation efter branden.

A. Olson 25 Jan. 1874

S. Peterson 25 Jan.1874

C. Sjogren 25 Jan. 1874

Gust. Nydin 25 Jan. 1 875

P. A. Lindquist 1 Jan. 1876

C. Gustafson 1 Jan. 1877

A. Bromark 1 Jan. 1877

John Lindquist 28 Feb. 1881

Lars Olson 28 Feb. 1881

John Kling 1 Jan. 1883

B. A. Danielson 1 Jan. 1883

C. P. Johnson 4 Maj 1885

A. ErtcksOD 4 Maj 1885

A. Levin 4 Maj 1885

John Lindquist 22 Sept. 1886

C. P. Carlson 22 Sept. 1886

A. E. Pherson 2

A. Bolin 2

L. J. Johnson 30

A. P. Nelson 14

Mons Olson 14

C. E. Carlson 27

H .\ Nelson 28

C. P. Peterson 30

J. F. Bromark 30

F. O. Lindstrom 29

P. Sjohol.n 9

G. Xordquist 9

F. .Maimer 9

Jacob Peterson 29

Otto Erickson 29

C. P. Anderson 29

C. n. Anderson 29

John Sjodin

G. Ohs
A. Brown
Theo. Eklund

P E Christenson

c. <;. Liljequist

Fran



Fran

Peter Geline 23 Aug. 18G9

A. Remmer 9 Jan. 1871

Ny organisation efter branden.

A. Remmer 3 Apr. 1871

Abraham Johnson 3 Apr. 1871

Peter Geline 3 Apr. 1871

Gustaf West 3 Apr. 1871

C. P. Peterson 3 Apr. 1871

H. A. Nelson 30 Juni 1873

Carl Gustafson 2 Jan. 1874

A. Janson 14 Sept. 1874

C. P. Peterson 14 Sept. 1874

C. Lindgren 14 Sept. 1874

A. Janson 19 Okt. 1874

Fran
C. Lindgren 2 Dec. 1878

Aug. Anderson 8 Aug. 1881

A. Levin 4 Maj 1885

C. P. Peterson 10 Maj 1886

C. E. Carlson 10 Maj 1886

C. P. Peterson 27 Maj 1889

A. P. Nelson 26 Juni 1893

A. E. Pearson 26 Sept. 1893

Aug. Anderson 14 Maj 1894

C. P. Lindquist 25 Maj 1896

C. W. Sundblom 9 Maj 1897

P. Sjoholm 24 Apr. 1899

L. J. Johnson 30 Apr. 1901)

Theodor Eklund

John Lindquist

C. G. Bergstedt

C. Sjogren

John Lindquist

A. F. Malmgren
G. Hallgren

J. August Anderson.

A. F. Malmgren
John Lindquist

August Johnson

Ture Peterson

A. P. Nelson

Victor Tessing

Theo. Eklund

E. A. Roumaine

iekreterare:

Fran

Juni 19,

Juli 6,

September 28,

Januari

Januari

Januari

Januari

Juni

Januari

Mars 31

Januari 1

Augusti 29

Juni 25

Januari 2

Januari 1

1866

1874

1874

1876

1877

1881

1881

1882

1887

1890

1891

1892

1894

1900

1906

Till

Juli 6,

September 28,

Januari 1,

November 1,

November 1,

Januari 31,

Juni 26,

Januari 1,

Mars 31,

Januari 1,

Augusti 8,

Juni 25,

Januari 2,

Januari 1,

1874

1874

1876

1877

1881

1881

1882

1887

1890

1891

1892

1894

1900

1906

P. Sjoholm

Axel Westerling.

Jacob Peterson .

.

Alb. F. Johnson.

Finans Sekreterare:

Fran

Januari 1 1898

April 30, 1900

Januari 1, 1903

Januari 1, 1905

Till

Januari 1, 1900

Januari 1, 1903

Januari 1, 1905

C. P. Lindquist.

E. Pehrson

John Lindquist. .

P. A. Hjelm

G. A. Hagstrom.

Sekreterare for Fbrsamlingsboken

;

Fran

Januari 2, 1888

Januari 1, 1889

Januari 1, 1891

Januari 1, 1892

November 1, 1896

Till

Januari

Januari

Januari

November

1, 1889

1, 1891

1, 1892

1, 1896

December 31 1906



A. Nylund

C. E. E. Engmark.

A. E. Johnson. . .

.

N. L. Winblad. . ..

G. Nyden
G. A. Lundquist . .

John Kling

Lndvig Johnson .

.

Aug. Anderson . . .

C. P. Lindquist

P. Sjoholm
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Kassorer:

Fran

September 4, 1866

Januari 1, 1869

Januari 23, 1870

Augusti 7, 1871

Januari 25, 1874

Till

Fran

G. Nyden 31 Okt. 1870

G. Nyden 2 Jan. 1SS2

W. Bystedt 1 Jan. 1883

And. P. Nelson 1 Jan. 1890

John E. Spann 1 Jan. 1896

Alfred Nyquist 2 Feb. 1898

1868

1870

1871

1874

1877

1885

1886

1888

1896

1-900

Fran
Alfred Nyquist 22 Feb. 1899

John E. Spann 2 Dec. 1901

A. Franke 24 Nov. 1902

Theodor Carlson 1 Jan. 1903

Knut Neuman 1 Jan. 1906

Januari
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Sondagsskolan ar 1900.

Ar 1900 var mer an vanligt omvaxlande. Var sondagsskola vaxte

hi- kyrkans undervaning och beslots att framstalla en begaran till for-

samlingen att fa flytta upp i ofre salen. Detta ledde forsamlingen till

att vidtaga matt och steg for utvidgningen af nedre saten: Under

tiden son) reparationerna pagick hade skolan sina moten i ofre salen

tills dcss arbetet var fardigl och salen invigd, d§ vi erbjodos att ater

flytta ned, hvilket anbud vi tned gladje mottogo.

Under 1901 forbattrade sondagsskolan sitt bibliotek for en kostnad

af $149.46, hvarefter detsamma inneslot en samling at' 512 hand.

Ar 1902 invaldes br, ('. Axel Westerling till forestandare, enar

broder A. E. iPearson lamnat redan i Oktober foregaende ar.

Ar 1905 oppnade sondagsskolan en ny afdelning, kallad vagg-

rullen, och har denna afdelning sin egen forestandare. Dcss mal ar

ar att fa till medlemmar i sondagsskolan <lc sma i familjerna, bvilka

ej iiro gamla nog att annu besoka densamma, sa att da de skola borja

ga" i sondagsskolan, de da veta hvar de tillhora, och blifva de da be-

fordrade fran vagg-rullen till smibarns klassen. Afvcn har sondags-

skolan upptagil ett betydelsefullt arbete, i det den anordnat en si

kallad hemafdelning af sondagsskolarbetet. Dcss mal ar bland annat,

att gifva deni tillfalle att taga del i sondagsskolarbetet, com ej kunna

vara nied i skolan pa sondagarna.

I September m&nad fiek sondagsskolan med ledsnad saga farval till

sin forestandare, br. C. A. Westerling, som da lamnade oss for at1

resa till California. Under den tid han trogel tjanal sondagsskolan,

har han vnnnit dcss odelade kiirlek och fiirtroende.

Vice forestandaren, br. F. E. Christenson, har i manga ar tjanal

som vice Eorest&ndare, och under flera tillfallen t'att ha hela ansvarel

men alltid trogel t'yllt sin plate.

Vid arsmotei 1906 invaldes broder C. E. Mehlin till forestandare.

Namnde broder har under flera ar tjanal sasom sondagsskolans kassor

Sondagsskolan har r> kl.asser, 2A svenska och 12 engelska.

[nkomster $13,209.5.-

Utgifter 13,168.58

KaasabehaUning $140.97
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X a runt n<l< Tjiiiish man :

Forest&ndare- C. B. Mehlin.

Vice lstc forest.—L. J. Johnson.

Vice 2dre forest.- J. 0. Eylen.

Sangledare Knul Neuman.

Kassor—Alfred Brown.

Fin.-sekr.—B. A. Roumaine.

Sonds.sekr.—Elis Lagerstrom.

V. S6nds.-sekr.—Oscar Anderson.

Prot.-sekr.—Hilma Helmer.

Bibliotekarie—Sven 5sterlund.

Bibliotekarie—Conrad Blomquist.

Forestandarinna for Vagg-rullen,

Miss \Vilni;i 1 [ammarstrom.

Forestandarinna for Hemafdel-

aingen, .Miss ( larrie Rosenquist.

jondagsskolans Sangledare

:

II. A. Nelson, 26 April 1875.

A. P. Nelson, 1 Januari 1880.

Kmit Neuman, 1898.

Dorkas Syforenings 40-ariga Tillvaro.

"Ar (iiul med <>ss, ho kan vara emot oss", och den sum forlitar sig

l»a Herren och bans trofasta loften skall ej komma pa skam.

Detta kan Dorkas med visshet instamma uti. ty hade ej Berren

varit med sa hade den aldrig statt i fyratio ar.

Nar man blickar tillhaka till den 22 Mag 1866, nar omkring atta

systrar mottes i broder John Lindquists hem pa Sedgwiek st., for att

dar bilda en syforening, men icke allenast for att sy, utan afven vara

till nytta for andra.

Till dess forsta ordforande valdes var hadangangne syster Mrs.

Selgren, och i hennes plats nagol ar senare valdes Mrs. II. A. Nelson,

hvilken tjanade fdreningen sasom ordforande i manga ar. Efter hen-

ne hafva foljande Byskon tjanat fdreningen sasom ordforande: Pastor

E. Lundin, pastor P. A. ll.jelm. Mrs. P. A. lljelm. Mrs. L. Malmgren,

Mrs. Anna V. Svallander oeh Mrs. L. J. Johnson.

Dess olika Protokoll Sekreterare hafva varit: Mrs. Aug Anderson,

Mrs. Mons Olson. Mrs. M. lVterson. Mrs. (J. Wedin, Mrs. S.-lma An-

derson, Miss Anna Bostrom, Miss Emma Larson, Mrs Jacob Peterson

och Mrs. (
'. A. Westerling.

Till kassorer hafva foljande syskon tjanat: Mrs. Nelson; Mrs. <>|-

-•'i!. Miss Emma Larson, Mrs. I\ Sjoholm och Mrs. Aug. Anderson.

Till arbetsforestandarinnor bar platsen fyllts at: Mrs. Lydia

Malmgren, Mrs. Anna II. Svallander, Mrs. Danielson, Mrs. Karin
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Bjornson, Mrs. L. J. Johnson, .Mrs. P. A. Hjelm, Mrs Lindstedt, Hire.

Edla Pearson, Mrs. Selma Anderson. Mrs. Sophia Anderson, Mrs. P.

Sjoholm, Mrs. (Mara Carlson. Mrs. (!. Wedin, Mrs. Adolf Pearson,

'Irs. A. Brown OCh Mrs. Ed. .Johnson.

Finans Sekreterare platsen liar varit fylld at": Mrs. Olson. Mrs.

Aug. Anderson. Mrs. <i. A. Bagstrom, Mrs. ('. Mehlin oeh Mrs. Abbie

Peterson.

Det bestamdes da pa det forsta motet att 25 cents i manaden skulle

vara den reguliara afgiften och att foreningen moter tvS ginger i

i&naden, samt att al It som syddes skulle siiljas pa auktion.

Niir forsamlingen bildades i Augusti manad samma ar, och det

ilef t;il oin kyrkobyggnad, beslot foreningen att alia panningar Rom

-.unlades skulle lanmas till kyrkoskulden och detta beslut har forenin-

gen fortsatl nied tills den ftret 1902 nedlade auktionen och tog si-;

namnet Dorkas syforening, for att Likna Dorkas i det att uteslutande

arbeta for tie behofvande bide atom och inom forsamlingen.

Foreningen borjade sin verksamhet med ett antal ;if fttta medlem-

mar, nu raknar den sextiotre aktiva- oeh fem hedersmedlemmar. At

de systrar som voro med nar foreningen bildades, aro alia hemkallade

till fridens oeh hvilans land, atom en. namligen var at" alia alskade

syster, Mrs. A. Nelson.. Ja, de hafva fullbordat sitt verk oeh nar

Dorkas firar sin nasta minnesfest, skola nog m&nga, som nu aro med

i arbetet, saknas bland dess led.

Foreningen har en kommittee som med tiilhjalp af missionarinpan,

Miss Carrie Rosenquist, arbetar for att uppsoka fattiga barn, modrar

och ftlderstigna for ait racka ('em en hjalpsam hand. Denna kom-

mittee har varit oeh ar i tillfalle ;itt dela ut hade klader, skor, mat,

blommor och mediciner, niir sidant behofves, saml ;itt sprida solsken

m&nga morka oeh dystra hem. -hi. med ett ord sagt, denna Eorenings

.indamal ar att h.jiilpa oeh gora godt.

Foreningen hjalper att underhilla ryra alderstigna syskon mftnat-

gen.

Foreningen har under de flydda fyratio ftren insamlat en snmraa af

$7,774.30, hvilket ntgor en ftrlig inkomst at' ^1 ;>->..",( >.

Foreningen har under de flydda 4" iren E&tt valkomna manga nya

medlemmar, men den har gjutil saknadens t&rar efter m&nga som

\allats hem till frideiis land. V&r DOS till llenvn. s.-isom forening, sir

: i T t Han ma valsigna oss i de kommande ftren s;isom han har gjort i de

srftnena ftren.
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Jungfruforeningen "Arbetemyrans 25-ars Berattelse.

Denna forening som liar formanen fira sin 25-ariga tillvaro i sam-

band med forsamlingens 40-ariga, oeh sasom en af dess medlemmar,

kanner sig sta uti stor tacksamhetsskuld till Herren for hans stora

nad oeh karlek som han bevisadt, individuelt som belt.

Foreningen bildades den 1 Mars 1881 med ett medlemsantal af

- 10 — tio unga systrar oeh under namn af Chicago lsta Forsam-

lings Jungfruforening. Beholl detta namn tills 1889 da den aceepte-

rade sitt nuvarande namn "Arbefcsmyran", enligt forslag af syster

Tina Mard, mi Mrs. Charles Nelson, samt antog stadgar som under

arens Lopp nagot omarbetadts, for att med battre ordning, allvar oeh

ifver gripa verket an.

Af de medlemmar som voro med nar foreningen bildades finnes

blott en kvar, namligen syster Hanna Sjolin, som oek en tid tjanade

som foreningens sekreterare. En aniian myra, syster Tilly Petterson,

som ingick uti foreningen den 25 Mars, eller 3 veckor sednare. har

alltsedan varit en trogen arbetare. Hon var foreningens trogna oeh

palitliga kassor i 18 ar. En annan syster, som ingick uti foreningen

den IS Oktoher 1882, syster Christina Zetterstrom, star iinini kvar

lika trogen oeh verksam.

Foreningens mal var oeh ar, att soka astadkomma en narmare sam-

manslutning emellan unga oeh ogifta systrar inom forsamlingen. samt

genom arliga afgifter, handarbeten, forsaljningar oeh insamlingar af

medel pa olika satt, forsoka att om mojligt understodja Herrens verk

dar behofven synes vara storst.

Da forsamlingen 1886 borjade tanka pa att bygga en ny kyrka. sa

var afven Arbetsmyrans beslut att raeka den en hjalpsam hand, oeh

har troget foljt sitt beslut tills forlidet ar da forsamlingen sade si<;

vara skuldfri.

Ar 1885 underholl foreningen tillsammans med de aldre systrarna

• •ii niissioiiarinna. men arcn 1886—1887 underhiills hon af de aldre

systrarna ensamt.

I April 1882 hade foreningen sin forsta auktion, som sedan har

hallits en oeh tva for hvarje ar, men var bon ar att vi matte kunna

astadkomma medel for vai- verksamhets bedrifvande pa nagot annat

sitt, an att koinma tillsammans om aftnarna for att efter dagens
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moda, trotta och kraftlosa, forfardiga arbeten soui sedan med dubbelt

arbete soka fa bortsalda.

Poreningen hade en riy verksamhetsplan under forlidet ar, en 25

cent-forvaltiaing, och resultatet lyckades sa att $258.55 insamlades.

Innevarande ar ar en kallender bildad, bestaende af ar, manade
veckor och dagar. Priset for medlemskap uti denna kalender ar 2

cent i veekan, ett tillfalle for hvar och en, man och kvinna. att de -

taga i denna verksamhet.

Foreningen firade sin 10-arsfest den 10 Mars 1891; 15-arsfest den

6 Mars 1896 oeh 20-arsfest den 10 Mars 1901. Poreningen liar rege -

bundel hallit 4 kvartalsmoten hvarje ar, hvilka varit till uppmuntran

for densamma da dess medlemmar fatt narmare lara kanna oeh alska

hvarandra. Under de gangna 25 aren har foreningen haft omkring

800 arbetsmoten, medlemsantalet har varierat niellan 70—100. Om-
sattningen inom foreningen har varit ganska lifliir, dels genom gifter-

mal, aflyttning till andra delar af detta land eller Sverige. Manga

har genom doden lamnat oss och gatt for att for evigt vara hos Her-

ren. Matte vi som aro kvar vara redo nar budet kommer. Andra hi
•

inkommit uti foreningen for att India antalet nppe. Medlemsantalet

ar for narvarande 107.

Foreningens moten leddes i borjan af forsamlingens pastorer, hvil-

ka med troget nit oeh karlek deltagit uti alia moten med bibelstudiun

oeh anna! literart godt, oeh amiu hafva vi gladjen ha var alskade oeh

afhallne larare, pastor G. A. Hagstrom, med pa vara moten, da vi fa

med noje lyssna till hans val uttydda bibelstallen, hvilka aro oss till

stor uytta och upp'byggelse.

Under de gangna 25 aren har foreningen varil betjanad af 14 ord-

forande, som till en borjan hade sa godt soni tva sysslor, att sta vid

sybordet, och att skota ordforandeklubban ; men voro trogna uti sitt

kail. Manga tjanade ett, ja. Hera ar, andra kortare tider. Var nu-

varande ordforande, syster Hildegard Carlson, har tjanat sedan 1902,

och hoppas vi fa behalla henne i annu fyra ganger tio ar till, ty hem

forutan kunna vi into gora.

11 sekreterare. En trogen och palitlig sekreterare hade vi uti Hili

Helmer, som tjanat foreningen i !> ar. och man behofde icke, som ofta

ar fallet, valja tillfallig sekreterare; ty kur eller skur sa var denna

var syster med pa motet och manga ganger alldeTes erisam dar. Men

iiun var trogen med den svssla som var henne anfortrodd.
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7 kassorer, eller Lagsta siffran. Detta pa" grund af syster Petteraons

18-ariga tjanst. Afven arbetsforestandarinnor har vi hafl etl liter

antal. Flera systrar kunna vara vardl atl namna som har gjordt

stora insatser uti foreningen B&som Augusta Timlin och Wilma Ilam-

marstrom m. H.. och till alia dessa onskar foreningen uttrycka sitl

pynnerligaste tack for trohet, karlek, nit och uppoffring. HerreD skall

rikligen lona Eder for alii.

Poreningen har under ai'en samlat $9,217.28, och at' dessa har lam-

oats till forsamlingens byggnadskassa $4,253.60. Del ofriga som for-

n1 ar namndt, till missionen inom detta land och andra lander, till

fattiga och valgorande andamal, till alderdomshemmel Pridhem $75.

Poreningen har nu beslutat uppratta ett hvilohem fBr unga kvin-

nor, for hvars andamal asidolagts $loo.o<> som grundfond for detta

nyttiga andamal.

Sa har ungefar ter si^- foreningens verksamhet i sammandrag.

Mycket mera kunde vara vardt att namna, men ma detta vara nog.

[erren, som ser och kanner allt. hvilken foreningen i ringa man sokt

^itt tjiina. skall nog vedergalla hvar och en. Hvad som brister hos oss

ofullkomliga, vill han toi-lata.

Till sist onskar foreningen uttrycka sin tacksamhel till forsanilin-

_'-ns larare for deras stora tntresse, karlek och iippofl
?

rihg, som "my-
n*' har hlil'vit delaktig utaf under dessa 25 ar. Isvnnerhet var nii-

arande pastor, <!. A. Hagstrom. I detta tacksamhetsvotum inneshtfes

afven vara kara sangare: Kin-en Symfoni, manskoren Symfoni, Mo-

zartkvartetten, Mezzo oktetten, Harmonikvartetten, sam1 hi-. Theodor

( arlson.

Afven en gamma! god och trogen van som ofta anlitad aldrig ne-

. nde, ut.in standigl visat si^- vara densamme, villig att gora hvad han

.mi och foreningen kanner sig myckel tacksam till denne v&r van och

broder A. I'. Nelson, saml till alia som vai-it villiga att sta foreningen

til] tjansl narden sa har onskat. .Matte Herren valsigna <>eh lona alia

dessa.

Poreningen amnar, Gud vill. fortsatta med sin verksamhel atl

arbeta och Bdka forvalta det pund som ar oss anfortrotl tills Herren

rallar <>ss. och matte vi alia som tillhora denna forening t'innas vara

trogna att da mastaren kallar han da kan Baga, val gjordt du gode och

• -ogne tjanare, ga in i din Herres gladje. <><-h till alia de unga Byst

p inom forsamlingen, som annu icke tillhor var forening, onska vi
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saga : kom med oss och slut Eder till vart led, ty i Mastarens vingard

ar myckei att gora.

Kornen gifva gyllne skord, min van.

Stro dem lit, gif gladt, oeh du far mora.

Saden unknar lagd i ladan, men utsadd

ger den gyllne skordar flera.

JUNGFRUF6RENINGEN ARBETSMYRAN.

Ordfbrande:

Fran Fran

Ellen Bergh 1881 Emmili Fritzell 1889

Lina Erickson 18S2 Augusta Fogman 1891

Christina Anderson 1884 Tillie Backlund 1895

G. Atterberg 1887 Lydia Myhrman 1900

Albertina Mard 1888 Hildegard Carlson 1902

Vice Ordforande:

Fran Fran

Gerda Hopp 1881 Emmilie Fritzell 1S88

Hanna Astrom 1882 Hilda Anderson 1S91

Hiltfa Monson 1884 Augusta Nordell 1S97

Mary Anderson 1885 Hildegard Carlson 1900

Edla Svalander 188G Wilma Hammarsten 1902

Hilda Anderson 1887 Kristin Hallgren 1904

Sekreterare:

Fran Fran

Lina Erickson 1881 Hattie Nelson . 1886

Hanna Sjolin 1882 Augusta Thulin 1890

Alma Ekberg 1883 Gerda Anderson 1894

Emma Larson 1884 Hilma Helmer 1895

Edla Svalander 1885 Martha Presto 1 904

Ellen Petterson 1905

Kassbr:

Fran Fran

Lina Loteman 1881 Emma Adolfson 1902

Lina Lindquist 1883 Hilda Anderson 1904

Tillie Petterson 1884 Wilma Hammarstrom 1906

Finans Sekreterare:

Fran Fran

Hanna Sjolin 1903 Emma Anderson 1904
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Aroetsrcrestandarinnor

Kran

Augusta Bystedt 1889

Albertina Mard ' 1890

Frida Fritzell, v. iorest 1890

W'ii na Hammarstrom! 1891

En ua Adolfson, v. forest 1891

Augusta Timlin 1896

Emma Adolfson 1897

Augusta Timlin, v. forest 1897

Edla Lindstrom. v. forest 1898

Fran

Anna Larson, v. tores! l^'''• ,

Edla Lejdstrom, v. fdresl 1900

Edla Lejdstrom 1901

Hanna Scholin, v. forest L902

Mary Johnson, v. forest L903

Emma Adolfson 1904

Linnea Anderson, v. forest L904

Frida Englnnd 1906

Blenda Larson, v. forest L906

Ynglingaforeningen Adelfia.

Historic ofver Fnglingaforeningen Adelfia ifran dess Eorsta npp-

komsl ax 1868 till a\r 1902.

I borjan af September §x 1868 bildades en ynglingaforening i for-

samlingen, bestaende af omkring '20 medlemmar. Dessa kommo till-

sammans for uppbyggelsemoten i kyrkan hvarje Sondagseftermiddag.

Tvanne af foreningens medlemmar, aamligen broderna Molin och

.Johnson, predikade i Lockporl och Betavia, 111., och deras reseomkost-

nader bestridaa mat foreningen. Dessutom hollos moten uti ett

svcn.skt emigrantharbarge vid Illinois st.. et1 start antal emigranter

ankommo till staden vid denna tid <»<-h manga af dem fingo hora Erals-

rringens evangelhiBa forkunnas, Foreningens medlemmar inbjodo af-

vcii emigranterna lill kyrkan tor atl hora B&ngen och predikan, afven-

st agnades dem den uppmarkaamhet och del tillmotesgaende, Bom de

under s&dana omstandigheter icke till oagon man kunde uppskatta,

namligen <lc af hvilka voro foremal Eor desamma. Foreningen fort-

satte sin verksamhel tvanne ar, bvarefter verksamheten afbrots, lr.it-

vudsakligen genom medlemmars utflyttning. N&gra ar foljde, d£ in-

gen Eorening existerade. 1 April 1877 bildades Forsta Svenska Bap-

tistforsamlingens Ynglingaforening, bestaende af 17 medlemmar. For-

eningens syfte var i forsta rummel Lnbordes appbyggelse 8am1 valgo-

renhet. Denna Eorening agde best&nd omkring tvanne ar. Orsaken

till verksamhetens nedlaggande var den, ait de ledande broderna n

flyttade.
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Nagra ar forfloto da ingen sammanslutning i form af forening eller

forenad verksamhet var tillganglig, men enligt erfarenhetsron som

aterstoden af de hemmavarande broderna hade sasom ynglingar och

med de intryek de fatt och afvensa kommit till insikt utaf formanen

af en narmare sammanslutning sasom ynglingar, samt besjalade af

denna kansla. som inpraglats hos dem, nardes allt mer och mer den

tanken att komma tillsammans till egen uppbyggelse och afvensa enas

inn burn att pa basta satt utofva barmhertighet.

Den lOde Maj ar 1880 blef foreningen anyo biklad med ett antal

ntaf 22 medlemmar. Sedan dess har foreningen" fortgatt utan afbrott.

Verksamheten bar varit mycket mangsidig, forst borjades med trak-

tatspridning. Medlemmarne gingo nt tva och tva pa sondagseftermid-

dagarna och gjorde husbesok; andra gingo till botellen "boardinghu-

sen" for att ntdela traktater och samtala med manniskor; och andra

besokte jarnvagsstationerna for att samtala med emigranter och nt-

dela traktater. Foreningens egentliga syftemal ar, att astadkomma en

innerligare sammanslutning mellan troende och dopta ynglingar, sa

att de uti karlek och med forenade krafter kunna verka Herrens verk

och under detta lifvets besvarligheter soka trosta, uppmuntra och for-

mana hvarandra
;
soka bekampa det onda och efter basta formaga

utofva barmhartighet, hvilken fornamligast bestar uti att beakta och

efterkomma hvad Herren sjalf sager igenom apostlen Jakob, att "det

ar en ren och obefiackad gudstjanst infor Gud och Fadern att besoka

fader- och moderlosa barn och ankor i deras bedrofvelse och halla sig

obesmittad af varlden. ^Nlanga utaf foreningens medlemmar ha mer

eller mindre fatt gora erfarenhet harpa att icke endast besoka, utan

afven gifva dessa fattiga ett trostens, uppmuntrin»ens och ett varnin-

gens ord och afven dar man funnit for godt sokt racka dessa i be-

tryck och armod sjunkna en hjalpsam band.

I Maj 1885 utsags den forsta kommitten att besoka de fattiga. Att

bista sadana har sedan den tiden varit foreningens fornamsta verk-

samhet. Till julen 1887 hade foreningen foranstaltat sin forsta mat-

utdelning till de fattiga, sadana ntdelningar ha sedan anordnats till

hvarje jnlhalg. Ofta ha subskriptioner ta^its bade utom och inom

foreningen for att hjalpa nodstalda. Forutom mat och panningar ha

ofta klader och bransle utdelats. Till de utaf vara broder, hvilka

varit sjuka och kommit i en sadan belagenhet, att de sjalfva varit be-

roende pS valgorenhet, sympati och deltagande, med dem ha broderna

l:;int <l<-t som sin plikt och afvensS en forman att fa vara behjalpliga
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uti nbdens stund. Vid et1 tillfalle moblerade foreningen etf rum for

studenter uti v&rl samfunds predikantskola i Morgan Park. Forenin-

gen gaf Btolarne oeh pulpeten for plattformen mi den aya kyrkan.

Flera bevis p§ valgorenhel kunde har fraindragas, meii «!< har ai

aro liv;id vi vilja kalla de hufvudsakligaste dragen af var verks

sasom forening. Med afseende pa de medel, hvilka foreningen forfo-

gar ofver, besta" de fornamligasl uti den stadgade manadsafgiften,

hvilken uttaxeras utaf foreningens medlemmar. For ofrigl anordnas

moten utaf nagon intressant beskaffenhel for Lnbringande af medel

uteslutande for foreningens valgbrande andainaM.

Med afseende pa foreningens moten, saval de offentliga som de en-

skilda, ha de pa" de senare aren tcke varil omfattade med del intresse

som varil bnskligt. Storsta orsaken hartill torde vara at1 intressena

aro delade uti var uu p§ senare tiden mangsidiga yerksamhet, och Eor

ofrigl aro d< kvallar, hvilka foreningen forfogar ofver de minst laiup-

Iiga. Diskussionsmoten hollos fbrut endast inom foreningen, m
dermera anordnades afven offentliga sadana. Manga larorika och in-

tressanta frlgor ha behandlats i diskussion och tankeutbyte. Till at-

skilliga utaJ dessa vara moten ha inbjudits flera utaf de stude

broderna vid predikantskolan i Morgan Park. Ar 1882 andrade for-

eningen pitl Damn til] Adelphia, emedan del andra uamnel ansags

.;ii;i for langt. Vid samma tid gjordes et1 uppkop af booker till ett

bibliotek. I Okt. 1884 bbrjade foreningen h&Ua bonemoten pa" lordags-

kvallarne, hvilka fortfaril alii sedan, tills pa de senare aren man an-

ordnal s§ val offentliga, som enskilda diskussioner, debatl eller lite-

rara moten. Dessutom ha forelasningar hallits ofver intressanta am-

aen af atskilliga framstaende, begafvade formagor.

Foreningen moter tredje mandagen i hvarje manad till affarsmbte,

la (lc-;s angelagenheter ombestyras. Y;il af styrelse sker hvarje ar.

])<• broder, hvilka tjanat foreningen som ordforande aro: John Oug-

man, Eric Lnndin, E. Wingren, John Edfeldt, John Erickson, J. F.

Bromark, A. Bolin,' C. Linden, John Lundstedt, F. E. Christenson, C.

A. Larson. Joseph II. Hylen, John Sorbom, 0. F. Landhy och ('. G.

Nelson. Medlemmarnes antal ar vid 1898 ars slut 38. Foreningens

inkomster ifran ar 1877 till den forsta Januari 1899, $270.20. Och
utgifterna under Bamma tid $2-47.36. Kassabeh&llning $22.84.

Denna forening fortsatte sin valsignelserika verksamhel tills

1902 «la den om-organiserades till " Brodraforeningen Adelfia",

nande tillfalle for alia kristna man, b&de gifta och ogifta, atl deltas •
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i arbetet. Under den utvidgade formen fortsatte den att verka nagot
ar, da afventlen gick sin upplosning till motes. Detta beroende darpa
att dess mal var for stort for den barkraft den forfogade ofver.

Rapport ofver Qvinnornas Utlandska Missionscirkels

22-ariga Verksamhet.

Foreningen bildades den 20 April 1884 under ledning af pastor E.
Wingren, soni iaste Matt. 28 kap. oeh med ledning daraf talade ofver
Kvinnans betydelse i missionsarbetet '

'. De narvarande 25 systrarna
liito darefter nedteckna sina Damn som medlemmar i den nybildade
fdreningen. Af dessa 25 aro fyra annu kvar som medlemmar namli-
gen: Mrs. Stina Johnson. Mrs. Sofia Danielson. Mrs. Ingrid Nelson
oeh Mrs. Edla Pearson. Namnet pa den nybildade foreningen be-

stamdes vara: "Kvinnornas Utlandska Missions-Cirkel". Dess anda-
mal: Att medelst arsafgiften, minst 10 cents i manaden, samt, fram-
for allt, bon om Guds valsignelse, bidraga till infodda missionsarbeta-

res imderhall i hednavarlden. Ingen aldersgrans bestamdes for med-
lemskap i denna forening. ntan ar den lamplig for alia aldrar — for

narvarande ar aldsta medlemmen ofver 70 oeh yngsta endast 8 ar
-Mm null. Som namnet angifver ar det ytterst en kvinnoforening, men
kimna afven man vinna intrade som medlemmar — i styrelsen inval-

jas endast systrar. Bland broder, som tillhora foreningen ma nam-
nas: Pastorerna E. Wingren, G. Arvid Hagstrom. br. John Lindquist.

br. John Sjodin jamte sonen, Josef Sjodin, 14 ar gammal. De genom
medlemsafgifterna samlade medlen anvandes uteslntande for ntlandsk
missionsverksamhet. Vidare: att behallningen af foreningens arsfest

skullc tillfalla "Kvinnornas Hem-Missionssallskap". Denna senare

bestammelse andrades i senare tid sa till vida, att en bestamd sinnnia,

$-_'.").i»!), afsatts for namda missionssallskap, oeh skulle tillkomma ge-

nom kollekts upptagande; om ej tiilrackligt inflote, skulle bristen

tackas genom frivillig insamling pa enskild vag. Vidare bestamdes,
at1 tnoten for bon for- oeh insamling af medel skulle hallas reguliert.

Andra sondagen i manaden kl. :] e. m. Arsmotet bestamdes till nagon
dag i sluiet af December, da val af tjansteman for kommande aret m.

m. foretages.
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Foreningen bar under sin 'J2-ari.ua tillvaro samlat oeh utgifvit f<

missionsandainal i rundt tal |4,500. De forsta 5 aren underholls ei

kvinnlig missionar, hvilket sedan andrades till en manlig sadan i Te-

lugu. Sedermera da foreningens medel tillato det underholls tva in-

fodda missionarer i Teluga pch en i Assam under ledning af missionar

O. L. Swanson. Da missionar S. flyttade till sitt nya fait, Golagat,

ofverflyttades bidraget till bans medhjalpare pa sistnamnda fait.

Uppmuntrande underrattelser hafva genom missionar Swanson erhal-

i its fran L(vi oeh Bambesevan — d^n senare har intagit den forres

plats som var forenings missionar med anledsjpg af att Levi antagit

plats som larare vid en skola.

For atskilliga ar sedan erholl foreningen idiidjande bref fran Dr.

Tolman, sekr. i Missionary Union, rorande de tvanne arbetarnes i Te-

luga verksamhet, De fyra sista aren har foreningen underhallit en

bibelkvinna, Dora Sangmor, i Indien, oeh afven fran henne har i' i
-

eningen fatt uppmuntrande bref oeh rapport om dec valsignelserika

arbete hpn utfor bland kvinnor i hemnien. dit manliga missionarer e,i

aga tilltrade. Antalet missionarer foreningen 1111 underhaller ar sa-

ledes fyra.

Under foreningens auspicier hafva gang efter annan hallits storre

missionsmassmoten i forsamlingens stora horsal. Bland dessa ma

namnas ett i Februari 1889 med tal af utgaende missionaren till Kina

Carl Wingren; ett i Mars sainnia ar, med tal af missionar E. Lund

fran Spanien; i Januari 1900 med tal af Birma^'missionaren Ola Han-

son saint i Mars samma ar med tal af missionarinnan Erika Bergman

fran Indien. 1 borjan af 1902 bolls oek ett storre missionsmote under

foreningens ledning med tal af doktorerna Frank Peterson, Minnea-

polis oeh E. W. Lonnslmry, Chicago, oeh i Ma.j samma ar, da missi.*-

narerna ( >. L. Swanson fran Assam talade ofver "Kvinnornas in^at-

i missionsarbetet " oeh Mrs. (). L. Swanson sjong en sail"
1 pa assame-

iska Pa genomresa for andra gangen lill Kina, holl missionar Carl

Wingren hosten 1905 a foreningens missionsmote i kyrkans stora hiir-

sal ett hogligen intressant foredrag berorande bland annat sina i

-

tryck fran de stora vackelserna i Wales saml missionens i hela varl-

deii lor niirvarande ljusa nlsikter.

Foreningen bar orb baft formanen visa sitt intresse for Missioi i

'-

rernas Barnhem i Morgan Park medelst gafvor oeh besok af forenin-

gens st^ende kommittee: Mrs. G. Arvid Bagstrom oeh Mrs. IT. A. Nel-

son, jainte andra niedleinmar.
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Under del sv&ra hungersnodsarel i [ndies for nigra ar Bedan in-

samlades och afsandea genom foreningen $35.00 till de hungerlidandes

bjalp och till Kvinnornas i Eastern 25-ars jubileum .t*2.">.<><) p§ ena-

handa siitt. Foreningen har ock inkopt tvanne aktier a $50.00 8 va\r

egen kyrkoskuld. Har dessutom haft form&nen deltaga i flera andra

.irlt'ksvcrk, sum ej har kunna uppraknas — det ma vara nog att Her-

ren vet dem alia.

Till Kvinnornas Hem-Missions Sallskap bidrager foreningen med

$25.00 hvarje ar. Anda hittintills har namnda snmma fornamligasl

si mlats vid arsfesten i slutet at' April eller i borjan at" Maj. genom

collekts upptagande. 1 ar vid motet den 8de Juli beslutades enhal-

ligt upphora med att o/}'<itlli<jt fira arsdagen af foreningens tillvaro

- nit darvid upptaga kollekt. I stallet beslutades att foreningen en-

- rildt paminnes om dagen, genom att da sammankomma och medfora

- in etl taekoffer at Herren hvad hvarje medlem under aret kunnat

asidosatta for hemmissionen, vid sidan af bidraget till utlandska mis-

sionen; beslutades afven att samla dessa hemmissionsmedel i Bparbos-

sor, som aflamnas vid namnda minnes- oeh tacksagelsemote. Del ai

dock forstatt att foreningen pa satthon finner l>;ist firar sin 25-ariga

inarkelsedag.

Medlemsantalet, som fran borjan var 25, ar for narvarande 155.

[anga hafva under arena lopp afflyttat till andra platser oeh ett min-

dre antal lamnat detta jordiska.

Foreningens forsta ordforande var Mrs. Levin. Sedan hafva s§

i ngt uppgifter finnas, foljande Bystrar tjanat foreningen i ordning

- m tol.jer:

Ordforande:

38 Quaeie Atterbers 1887— 18S8 .Mrs. A. H. Svallander 1960—1901
- A. H. Svallander 1889— 1S9»; Mrs. Anna Sjodin 1901—
3, Anna Sjodin 1897—1899

Vice Ordforande:

8. Klin Lundin 18S7— 1888 Mrs. Amalia Hjelin 1891—189G
Miss Amelia Fridsell 1889— Mrs. <;. Arvid Hafcstrdm . .1897—

se Bmelia Johnson 189<»

—

Sekreterare:

Krislina Bolln 1887 Mrs. Svea Hroniark 189n

^> Tina Mar.Ih 1888 Mrs Edla Pearson 1891

- Sandgren 1889 Miss Hllma Helnfler 1892



Kassor:

Mrs. Kling 1887—1SSS Mrs. Julia Samuelson 1S9»

Mrs. M. Bjornson 18S9—1891 Mrs. Hilda Anderson 189G

Mrs. Amalia Hjelm 1892—1894 Mrs. M. Bjornson 1897

Som ofvan namnts underhaller foreningen for narvarande fyra in-

fodda missionarer, men den ser med langtan mot den dag', da intresset

tor Herrens stora uppdrag att fbrkunna evangelium for "hela ska-

pelsen" blifvit sa stort bland oss. systrar bar i lsta svenska baptist-

forsamlingen, nnga oeh ganila, att detta antal missionarer kunde for-

dnbblas. ty behofven oeh arbetare aro lika stora nn som nagonsin, enar

det ar ett faktnm, att det finnes Hera hedniagar pa jorden nn an dim

dag da missionsnppdraget af Mastaren ofverlamnades till bans larjim-

gar oeh — oss. Yi instamma af hjartat i dessa sangarens ord

:

"Drag fram ibland folken, o Herre, drag fram

Oeh gif dem en blick pa det dyra Guds Lamm
Att vag for ditt rike bereda.

Som bnrit var sknld oeh var syeda

Oeh vnnnit en evig forlossning.

"

"The Young Peoples Circle."

ar namnet pa en nngdomsforening, som bildades genom C. P. Lind-

qvist den 24 Oktober 1890 med 10 medlemmar. Andamalet med den-

n;i forming var att bos de nnga uppvacka kristliga kanslor, samt att

erhalla en mera kristlig oeh intellektnel bildning. Foreningen noil

sina tnoten bos C. P. Lindqnist till den 28 November, da foreningen

tick liifte af forsamlingen att fa India sina moten i kyrkans underva-

ning, dar hon sedan haft sitt hem.

Ilcnnes forsta tjansteman voro: C. P. Lindqvist ordforande; S.

Svalander, vice ordforande; Albert Kling sekreterare oeh N. 0. Her-

lin. kassor.

Den :>> .Mars var Iter val af tjansteman. Da valdes C. H. Peter-

son till ordforande, E. J. Thelin till l:ste vice ordforande, Miss E.

Malmgren till 2 :dra vice ordforande. Albert Kling till pmtokollssekre-

terare, Miss Millie Kallbom till korresponderande sekreterare. C. Wer-

ner till kassor oeh Robert Palm till bibliotekarie.
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Foreningen hai* varit i etl .jiimnt Eramatskridande och intressel till-

tagande. Medlemsantalel ar 55.

Foreningen har :> moten i manaden : etl bonemote, etl samtals- eller

diskussionsmote Bamt ett affarsmote.

At'vi'ii dehna forenings mission ar fullbordad, och den ar icke mera

till som en organisation.

Forsta Svenska Baptistforsamlingens Sjuk och Begrafnings-

hjalpfbrening.

Forsta Svenska Baptist Forsamlingens Sjuk- och Begrafningshjalp-

Ebreningen bildades den 14 .Juli 1891 af 4!) medlemmar.

.\ii(l;mi;il : Ait pi etl praktiskl satl beframja vanskap, hjalpsam-

het, samt en sann kristlig kfiriek bland baptisterna har i Chicago; och

alldenstund en sadan forening varit af behofvel p&kallad, har den

bildats i forlitan.de pi Guds hjalp och valsignelse for atl kunna mot-

svara sitt andamal.

Sedan foreningens borjan hafva 339 erhallil medfemskap, 21 har

genom doden lemnat, 12 begart uttrade, 80 uteslutits; saledes besstar

Eoreningen for narvarande af 226 medlemmar.

Tjansteman, som under dessa 15 ar tjanal foreningen, aro som

foljer:

Ordforande:

Till Till

C. E. Carlson 12 Sept. 1893 Andrew Erickson 21 Jan. 1902

A. E. Pearson 4 Jan. 1895 John Sjodin 15 Dec. L903

P. A. Granath :'. Jan. 1896 F. E. Linden tjanar fortfarande tro-

P. A. Hjehn 20 Okt. 189C> get ffireningen.

A. P. Nelson 4 Jan. 1898

Protokoll Sekreterare:

Till Till

C. P. Lindquis! 2 Jan 1894 G. Eckstam 5 Jan. 1901

Victor Teasing :; Jan. 1896 John Olin 16 Dec. 1903

Karl K. Akcrlund 2 Jan. 1897 A. P. Johnson 21 NOV. L906

Jacob Peterson 2 Jan. L900 K. A. Roumalne, travarandi .-
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Finans Sekreterare:

Till Till

Wm. Bystedt 1 Jan. 1893 C. G. Nelson 17 Jan. 1899

M. Bjornson 4 Jan. 1895 O. F. Lindstrtim 2 Jan. 1900

John Lindquist 2 Jan. 1897 Jacob Peterson 15 Dec. 1903

Alfred Brown, nuvarande finanssekreterare.

F. E. Linden.

C. P. Peterson.

Kassor:

Till

I 1G Dec. 1902 Axel Westerling.

L. J. Johnson, nuvarande kassor.

Till

till 19 Sept. 1905

Foreningens inkorporation agde v\u\\ den 17 Mars 189(i, under

Damn: "The First Swedish Baptist Church Mutual Aid Society."

Och valdes till trusteer:
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August Anderson till is m ij 1896

A. E. Pearson till 26 Jan. 1901

P. A. Hjelm til! 20 Okt. 1896

Wm. Johnson 18 Maj 1896 till 2 Jan, 1897

A. P. Nelson 2<i Okt. 1896 till 2 Jan. 1902

M. Bjornson 2 .Ian. IS'.tT till 2 Jan. 1'.

C. P. Lindquist 2 Jan. 1900 till 2 .Ian. 1902

P. Sjoholni. 2 ar 21 Jan. 1902, ftter 15 Dec. 1903 till 2 Jan. 1904

Chas. V. Peterson. 3 Ar 21 Jan. 1902 till is okt. 1904

1. i\ Johnson 16 Pec. 1902 till 21 Nov. 1905

A. P. Nelson, :: ar 18 Okt. 1904

Jacob Peterson. :' ar 21 Nov. 1905

Poreningen har utarbetadl och delvis omarbetadl sina stadgar, och

har under sin verksamhetstid fatl gladja mera an en sjuk och fattig,

saml hilt tjana tie sorjande med i a liten skarf for atl pa" eti tillborligl

>.
:

iit kunna Eolja de sina liii sitl sista hvilorum, matte karlek och Uriel

alltid rada, och behof vackaa hos dem sora anon ej tillhora denna

vardefulla forening och fraiafbr alH mS »;ti«ls valsignelse hvila bfver

densamma och nut han med valbehag kunna se det [ilia som utrattas.

Sjukhjalpsforeningens Finanser 1891- 1906.

[nkomster 1891—1906 $10,665.5:1

Utgifter-

Sjukhjalp $6,952.09

Begrafningshjalp l.<;:>4.."><>

Diverse 774.1M 9,420.83

$1,244.68

! sjukhjalpskassan $1,122.18

] begrafningskassan 122.50 1,244.68
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Sangforeningen Symfoni.

Derma forenings andamal liar varit att med god andlig sang- upp-

hoja Guds lof. Foreningen tog sin borjan i April 1S71 med br. Lind-

berg som dess ledare och forestandare, oeh fortsatte sin verksamhet

tills i Oktober, da den stora branden forskingrade forsamlingen saval

som sangforeningen. Pa hosten 1872 nar forsamlingen ater hade upp-

byggt sin kyrka samlades sangforeningen igen for ofningar. Br. (}.

R. Nydens ledning. Han tjanade under 8 ar och gjorde sangfor-

eningen nnirkbara framsteg, medlemmarnas antal voro fran 15 till

25. I borjan af 1880, da br. Hagelgren, som nyligen anlandt fran

Goteborg, Sverige, oeh ansags vara den bast lampliga for platsen, of-

verlamnades sangforeningens ledarebefattning i hans hander och fort-

satte br. Hagelgren tills pa hosten samma ar, da br. G. R. Nyden ater

atog sig sangforeningen med lofte om br. W. Bystedts bitra.de oeh

fortsatte tills i April 1882, da br. Adolph Anderson, som anlande fran

Sverige, upptog sangforeningens ledning men aft'lyttade till Evanston

samma ar pa hosten.

Pa hosten 1882 mottog br. W. Bystedt sangforeningens forestan-

dare- och ledareskap och fortsatte tills pa varen 1889, car han, pa

grund af sjukdom, icke langre kunde fortsatta. Under den tid br. W.
Bystedt hade sangforeningen om hand, gjorde densamma stora fram-

steg. Han sparade hvarken tid eller moda for att na det storsta resul-

tat. Foreningen rente allmant erkannande af nmsikkannare for stor

duglighet, afvensa anordnades tlera lyckade konserter, da panningar

inbringades, dels for nodligande, sanit for inkop af den orgel som annu

anvandes uti forsamlingens stora horsal.

Varen 1889 antog br. A. P. Nilson ledningen af koren. Han hade

en langre tid forut tjanat som vice ledare oeh fortsatte br. A. P.

Xilson som sangledare tills den 5 Jan. 1895. Under denna tjanstetid

gjorde sangforeningen manga framsteg. Pet hade varit en allman

praxis under flydda tider nar en sangledare afgick, ja, da var sang-

koren oeksa gangen. For alt om mojligt forebygga dessa omskiftnin-

gar, s;imt betrygga oeh tnera systematiskt ordna sin verksamhet orga-

niserade si<r foreningen, valde styrelse och antoe stadgar, som ?if for-
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samlingen granskades oeh sanktionerades. Foreningens forsta styrelse

bestod af: Ordf., A. P. Nilson; vice ordf., C. Sjdgren: sekr., J. 0.

Haglund; vice sekr., E. Matson; kassor, L. F. Ostlund. Den 25 ]\Iars

1891 antog foreningen namnet Symfoni, som hon pa ett ganska ina-

sterligt satt forstatt uppbara. Br. A. P. Nilson har gjort en insats i

Symfonis historia som icke nog kan uppskattas. Den 5 Jan. 1895 val-

des J. E. Spann till sangledare och fortsatte tills den Ista Jan. 1898.

Br. J. E. Spanns storsta naturbegafning ar ntom all tvifvel sangled-

ning, oeh under hans tjansteticl utveeklade Symfoni en forvanansviird

duglighet. Det ma sarskildt anforas att foreningen presterade sang

nied fa undantag vid alia af forsamlingens offentliga moten om sonda-

gar, saint bitradde pa begaran alia forening'ar inom forsamlingen med
sang, afvensa anordnades tiera val lyckade konserter. Pa grnnd af

bristande krafter maste br. J. E. Spann lamna sin alskade sangfbr-

ening oeh valdes Alfred Nyqnist den lsta Jan 1898 att fylla samma
jnats. hvilken han med trohet och nit fyllde, till stor belatenhet, tills

den 24 Maj 1899 da professor Axel Francke antog sangledningen till

arets slut. Det var med stor saknad Symfoni lamnade professor

Francke. Han var af foreningen hogaktad och alskad. Den lsta Jan-

1900 ofvertog br. J. E. Spann ater sangforeningen pa dess entragna

begaran och tjanade han denna gang till den lsta Jan. 1903, da pro-

fessor Axel Francke valdes att upptaga ledarebefattningen och fyllde

han denna gang platsen pa samma satt som fornt med heder. Den

lsta Jan 1901 antog br. Theodor Carlson samma syssla och tjanade

troget samt utveeklade en forvanansvard musik-kunskap. Han fylde

sin plats pa ett mycket tillfredsstallande satt och foreningen sag med

ledsnad hans afgang den lsta Jan. 1906. Var nnvarande ledare. br.

Knute Xeuman, och hans fortraft'liga arbete ar allmant kandt. sa det

ar kanhanda onodigt orda nagonting derom.

Symfoni har under sin 35-ariga tillvaro samlat omkring 2,000 dol-

lars, som hon anvandt ofta indirekt for verksamhet inom forsamlin-

gen. Dess atkiva medlemmar har i>a de sednare aren varit omkring

40, dess inskrifna medlemsantal ar 54; dessntom ager foreningen 12

hedersmedlemmar. Daraf ma namnas: Mrs. Il.jalmar East, som ar

ute pa hednafiilten; Mrs. Frida Scherstriim, som i en lang fbljd af ar

verkade bland oss med sin skona sang. Det har varit Symfonis mal

under dess existens som forening att med den nad Herren gifvit lysa

med det ljus hon fatt, till sin egen ocli forsamlingens uppbyggelse,
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saint oiii mojligt sanda u&gon tjusstr&le fran rattfardighetens sol ge-

nom tidens morker till en i synd doende varld. Frukterna af Sym-

t'onis arbete kanhanda forst blifva synliga pfi uppst&ndelsens morgon,

nar dimmorna vika undan och vi skada hans anlete smut uppstamma

hans lot" soin kr.pt oss at did med sin Mod.

Ungdomsforeningens Historik.

Den 14 Januari 1S!>4 samlades uagra syskon inom Forsta Svenska

Baptistforsamlingen i Chicago till att ofverva.ua mojligheterna for bil-

dandel af en [Jngdomsforening, ett behof som en Langre tid gjort sig

gallande ibland de yngre medtemmarna af forsamlingen. Etesultatet

blef att <'ii f#rening bildades den 28de Januari samma ar af 47 tned-

li mtnar, hvilka med forenade krafter satte at for att kampa trons

sroda kiiinp.

Fdreningen bar sasom sitt mal att radda och vinna de unga for

Kristus. vi bafva for den skull tidtals baft atpoststationer p8 olika

platger af staden, forutom vara bone- och uppbyggelsemoten pa son-

dagarna som ballits i kyrkan. Att vi Lyckats barga uagra karfvar be-

visas diiraf att foreningen baft inom sitt skote <i2(i medlemmar. En

del af dessa, kanhanda den storsta, har kommil till oss ifran andra

foreningar och forsamlingar, men uagra ock fa har dock- hos oss

pi vara moten lyssnat till sanningens ord och blifvil fralsta, och da

vi tiinka pa iiiiistareus ord. att en s.jal lir viird mcra iin hiiiinicl och

jord, sa tro vi att vart arbete <-.i
\arii fafangt.

Foreningen raknar mi 225 aktiva medlemmar, hvilka alia under

var nitiskc och trogne broder Nilsons Ledning stl Eardiga sasom en

man att offra tid och krafter for Kristus och aanningen.

Foreningens Lnkomster har upp till Oktober manad delta ar varil

$9,186.59 och dess utgifter har varil $9,136.62. Af dessa har under

de sista sex aren $1,641.42 gatl till foreningens missionsverksamhel

inom var egen stad, $612.29 till forsamlingen, s

r 7'.».">.41 till de fattiga,

$834.00 for literatur, sasom traktateroch sangbocker. Sivensa" ar for-

eningens bibliotek till n&gon del har inberaknad. (Jtlandska missionen

bar erhallit $356.00 och $385.79 till Qlinoiakonferensen.

Da vi hlicka tillhaka |»h de tolf Ar som f5reningen existerat, och

se <!uds n&dlgt ledning med oss i det Hydda. och alia de vikrignelser







Orgelnist:

Julia Bystedt 1894—95—9G—97 Amy Sundberg 1303—
1898—99—1900 anskaffades orgelnist Martha Presto 1904—

af kommittee A. kvartalsvis. Esther Anderson och
Amy Sundberg 1901— Emelia Hanson * 1905—06
Emmily Johnson 1902

—

Sangledare:

Foreningen hade ingen vald sangledare fore ar 1901.

Theo. Carlson 1901 Theo. Carlson 1903—04

A. P. Xilson 1902 Axel Wicklund 1905—06

Korresponderande Sekrexerare:

Upp till ar 1899 hade foreningen ej nagon Korresponderande Sekreterare.

J. E. Spann « .1899—00—01 E. A. Roumaine 1905—
Frida Eklund 1902—03—04 H. Helmer 1906—

Biblioteks-Kommitteen:

(Sedan 1903.)

Kommittee A: Kommittee B:

Pastor G. Arvid Hagstrom, Sven osterlund,

Mons Nord. Elis Lagerstrom,

Hilma Helmer. Emma C. Anderson.

Junior Foreningen.

Junior foreningen organiserades af pastor Hagstrom den 11 De-

cember 1896 nied 36 medlemmar, detta ar salunda afslutande det tion-

de a ret.

Dess medlemskap bestar af gossar och flickor, 18 ar eller darunder,

hvilka aro troende pa Herren Jesus.

Dess andamal ar att uppmuntra bibelstudium, fostra dess medlem-

mar till kristlig tjanst, och bereda dem for det storre arbete som

foreligger den i ungdomsforeningen och forsamlingen.

Dess tjansteman aro en ordforande, vice ordforande, sekreterare,

vice sekreterare, kassor, organist, sangledare och tva ledare, valda ;it"

sondagsskolan ur ungdomsforeningens led och erkanda utaf pastorn.

Tjansteniannen lillika med pastorn, utgor en staende exekutiv kom-

mittee att ofvervaka foreningens verksamhet och intressen, och bista

uti planer for arbetets bedrifvande.

Tre kommitteer, viiljas kvartalsvis, aro som foljer: 1. Program-

kommittee, som skall bista och hjiilpa ledarne anordna amnen, talare,.
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sangare och utdela sangboeker vid motena ; 2. Medlemskapskommit-

teeu skall soka att varfva nya medlemmar for foreningen och gora dem

bekanta med dess medlemmar och verksamhet; 3. Missionskommittee,

skall besoka de franvarande, de fattiga, de sjuka och uppmuntra dem
med blommor och pa, allt satt mojligt.

Foreningen moter hvarje Fredagskvall kl. 7—8 e. m. Vid upp-

byggelsemotena foljes bibellasningskursen, da alia taga del med ett tal

utaf ledaren, eller nagon som programkommitteen ombedt.

En gang i manaden anvandes ett missionsamne, som beror hem-

eller utlandska faltet, att uppvaeka intresse for och upplysa om mis-

sionen. Da upptages ibland en kollekt till forman for det fait som

presenterats.

En annan del af dess verksamhet liar varit en mission som under-

stodes af centar. Hvarje medlem forses med en sparbossa, uti hvilken

han inlagger sa mycket ban kaimer sig manad till. Vid en viss tid

oppnas sparbossorna och pangarna gifvas at nagot vardigt andamaL

Icke sa litet har pa detta satt samlats for Hemmet for ]\lissionarers

barn, bibelvagnen, sondagsskolmissionararbete o. s. v. Detta ar ar

pangarna amnade at en fond att bygga ett barnhem i Morgan Park.

Missionskommitteen har spridt ljns uti manget hem och hospital.

dar de hafva sjungit och vittnat om den skatt de funnit.

Foreningens inkomster har varit: 1897: $7.76; 1898: $88.22; 1899:

$77.22; 1900: $59.71; 1901: $3.05; 1902: $1.78: 1903: $1.80; 1901:

$87.65 ; 1905 : $18.57 och 1906 : $6.85, eller tillsammans $354.11. Utaf

detta har gifvits forsamlingen vid olika tillfallen for dess kyrkoskuld

$217.50. Det ofriga har anvandts for missionen.

Medlemskapet under dessa tio ar har varierat, men utgores nu utaf

46 ; dock ar icke framgangen beroende sa mycket pa medlemsstyrkan.

som fast mer pa, hvars och en trohet. Manga utaf de, som gatt ut

ifran oss fylla nu ansvarsfulla poster i ungdomsforeningen och for-

samlingen.

Junior Ledare:

1897 Hilda Anderson.

1898 Hilda Anderson — Ernest Lagerstrom.

1899 Hanna Halen —Ernest Lagerstrom.

1900 Agnes Berg — Josepn Linne.

1901 Agnes Berg — Wilhelmina Baumbach.

1902 Emily Johnson — Mary Wenberg.

1903 Emily Johnson — Esther Anderson.
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1904 Augusta Myhrman
1905 Augusta Myhrman
1906 Ida J. Carlson — Hulda M. Carlson

- Ida Carlson.

Ida J. Carlson— Agnes Palm — Hulda If. Carlson.

- Agnes Palm — Esther Nestrom.

IN'..'

Junior Tjansteman

Choristei

Pies.—Alfhild Lindblom.

Vice Pres.—Joseph Linne.

Secy.—Theresa Halen.

Vice Secy.—Esther Anderson.

Treas.—Charles Johnson.

Organist—Edgar Nelson.

Chorister—Minnie Shogren.

1898.

Pres.—Theresa Halen.

Vice Pres.—Nathaniel Eklund.

Secy.—Anna Halen.

Vice Secv.—Clarence Nelson.

Treas.—Hilda Johnson.

Organist—Minnie Shogren.

Chorister—Marie Linne.

Artist—Esther Anderson.

Pres.—Theresa Halen.

Vice Pres.—Elvin Shogren.

Secy.—Marie Linne.

Vice Secy.—Carl Anderson.

Treas.—Gertie Ohlquist.

Organist—Minnie Shogren.

Chorister—Anna Halen.

Treas. Penny Mission—Mamie Johnson

1900.

Pres.—Marie Linne.

Vice Pres.—Charles Johnson.

Secy.—Natalie Eklund.

Vice Secy.—Leonard Halen.

Treas.—Sigrid Anderson.

Organist—Anna Halen.

Chorister—Jennie Sundquist.

Treas. Penny Mission—Ella Lindman.

1901.

Pres.—Minnie Osterberg.

Vice Pres.—Leonard Halen.

Secy.—Mildred Anderson.

Vice Secy.—Hugo Lundgren.

Treas.—Ellen Lagerstrom.

Organist

—

Nathalie Eklund.

Treas. Penny Mission—Hildur Johnson.

Artist—Anna Halen.

1902.

Pres.—Esther Anderson.

Vice Pres.—Mildred Anderson.

Secy.—Leonard Halen.

Vice Secy.—Elmer Johnson.

Treas.—Rhoda Lindquist.

Organist—Rhoda Anderson.

Chorister—Oscar Erickson.

Treas. Penny Mission—Minnie Oster-

berg.

1903.

Pres.—Esther Anderson.

Vice Pres.—Olga Nordstrom.

Secy.—Hilder Johnson.

Vice Secy.—Tillie Anderson.

Treas.—Esther Bergstrom.

Treas. Penny Mission—Esther Berg-

strom.

Artist—Jennie Anderson.

1904.

Pres.—Olga Nordstrom.

Vice Pres.—Jennie Anderson.

Secy.—Hilder Johnson.

Vice Secy.—Tillie Anderson.

Treas.—Ruth Peterson.

Organist—Rhoda Anderson.

Chorister—Oscar Erickson.

Treas. Penny Mission—Esther Berg-

sten.

1905.

Pres.—Hilder Johnson.

Vice Pres.—Ruth Hagstrom.

Secy.—Esther Bergstrom.

Vice Secy.—Hannah Johnson.

Treas.—Olga Nordstrom.

Organist- ESulaUa Sundberg,

Chorister

—

Treas. Penny Mission Tillie An. lei-

son.
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1906. Esther Bergstrom.

Pies.—Agnes Johnson. Organist—Eulalia Sundberg.—Maude
Vice Pres.—Frances Granquist. Heuser.

Secy.—Mamie Anderson. Chorister—Hilder Johnson.

Vice Secy.—Myrtle Heuser. Treas. Penny Mission—Walter John-

Treas.—Tillie Anderson (resigned), son.

Den Engelska Sondagsskolan.

Denna skola som halles kl. 2 :30 e. m. organiserades den 18 Juni

1905 och ar darfore att rakna bland forsamlingens yngsta yerksam-

hetsgrenar. Forsamlingen ar fyratio ar och denna skola endast nagot

ofver ett ar. Dock hafva alia stora foretag en ringa begynnelse. Det

ar ingen orsak hvarfore ej denna skola skall inom nigra ar vara en

utaf de storsta i staden, ty vi aro belagna midt uti ett samhalle, som

representerar manga olika nationer, bland dessa ett stort antal hvilka

ej kanna Kristns. Det ar vart uppdrag att papeka fralsningens vag

for dessa och det finnes inget battre an att undervisa barnen. Larare-

karen liar ntfort ett godt arbete bar redan. Skolan bestar utaf atta

klasser med 75 inskrifna barn, varierande i alder fran tre till tolf ars

alder. Under den tid skolan varit liar den varit besokt i medeltal af

trettiofem, det liogsta antalet nagon Sondag var sextiofyra och det

minsta elfva. Skolan erholl en gafva af tio dollars af forsamlingen,

och liar haft en inkomst af $57.60, med ntgifter $44.15, i kassan $13.45.

Vi se framtiden an med hopp om storre framgang genom Kristns, som

styrker oss.

Syskolan och Bibelskolan.

Under olika tider hafva syforeningar for barn, eller sa kallade sy-

skolor, existerat i forsamlingen, dar man samlat barn, synnerligen

flickor, for att undervisa dem i handarbeten, saint att med dem be-

trakta Guds ord for att soka hos dem nppvacka sinne for missionssa-

ken. De arbeten, som blifvit forfiirdigade, hafva salts och panningar-

ne hafva blifvit anvanda for missionen pa olika hall. Dels hafva bar-

nen fatt bara hem de arbeten de forfardigat. En svskola bildades den
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12 December 1889 med 13 medlemmar oeh fortsatte nagra ar. Sedan

var det ett mellanrum tills Sondagsskolan upptog saken och hildade

den narvarande syskolan under missionarinnan Carrie Rosenquists

ledning, den 16 Jan. 1904, med 35 elever. Den har fortsatt oafbrutet

sedan (less med ett par manaders uppehall hvarje sommar. Skolan

har haft nagra soeiala moten med ett kort program och forfriskningar

alit emellanat for att uppehalla intresset hos barnen, och en gan<j-

hvarje ar har den haft ntflykt tillsammans med bibelskolorna, da sy-

skolan bjndit pa ice-cream. Under dessa tre ar hafva 225 barn under-

visats i langre eller kortare tider. Inkomsterna hafva varit $56.00

och utgifterna $31.00 for skolans utgifter, $15.00 till en Sondagsskola

i Sverige och $10.00 till vart blifvande barnhem. Skolans motestid ar

kl. 2 e. m. Lordagar.

Bibclskohnt tog sin borjan i November 1902 och utgores af tvanne

afdelningar hvilka bada mota 10—12 f. m. Lordagar, 9 manader un-

der aret, Oktober till Juni. Den ena afdelningen undervisas af mis-

sionarinnan Carrie Rosenquist, och ar for sadana barn hvilka ej kunna

lasa svenska spraket, for att gifva dem de forsta grunderna af vart

modersmal. Uti denna afdelning undervisas bibliska historien och la-

ses den svenska bibeln, sarskildt Sondagsskoltaxterna.

Den andra afdelningen ar for barn, som kunna lasa svenska innan-

till och undervisas af pastorn uti vallasning i bibeln, bibelns bocker.

dess indelning och grunddragen af dess innehall, grunderna for var

tro och lif uti fragor med bibliska svar hvilka barnen lasa, skrifva in

i sina bocker och lara sig utantill. Afvensa lara de utantill vissa delar

af Guds ord sa langt tiden och krafterna tillata. Dess forsta klass

graduerades den 3 Jnli 1906, da de erhollo utaf forsamlingen utfar-

dade afgangsbetyg. Dess bild presenteras har.

Ravenswood=Missionen.

Verksamheten pa denna plats daterar sig endast omkring fyra ar

tillbaka i tiden. Redan forut hade dock atskilliga familjer af for-

samlingen bosatt sig i denna trakt. hvars fordelar bade i natnrskonhet

och prisbillighet af land, jamte andra formaner lockat ganska manga

svenskar att bar bereda sig egna hem. Snart uppstod langtan hos de

af forsamlingens medlemmar, som slagit sig ned i denna trakt, att
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fa nagon slags andlig verksamhet till stand pa platsen, hvarfore iinder-

handlingar, med forsamlingens ungdomsforening ledde till att pa

arets forsta Sondag 1903 evangelisk verksamhet upptogs i salen "2019

Lincoln ave. Denna sal forhyrdes fran en af forsamlingens mecllem-

niar, Mr. G. P. Riego, till billigt pris oeh liar ungdomsforeningen allt

sedan bestridt och annii bestrider hyresbeloppet.

Ofvamianmda Sondag bolls det forsta evangeliska motet pa denna

plats under ledning af ungdomsforeningens missionskommittee oeh

fortsattes sedan denna verksambet hvarje Sondagseftermiddag kl. 4,

med predikningar af dels broiler fran nngdomsforeningen, dels stu-

denter, pastorer och predikanter, som tillfalligtvis kunde erhallas.

Samtidigt borjade ock bonemotena hallas pa Fredagskvallarne hvarje

vecka, hvilka moten iinnu paga, fast tiden andrats till Onsdagskval-

larne. Sa fortsattes ledningen af dessa Sondagseftermiddags moten

tills i April 190-4, da missionskommitteen ofverlamnade ledningen i

andra hander. Mea motena fortsattes oafbrutet hela pafoljande som-

mar, hvarvid missionen hade glad.jen fa hafva pastor Hagstrom som

predikant storre delen af tiden. ]\Ied hostens intrade kunde pastor

Hagstrom ej langre fortsatta denna verksamhet. Samtidigt beslets

ock, efter den erfarenhet som vunnits pa faltetj att andra tiden for

motenas hallande fran kl. 4 e. m. till kl. 11 f. m., hvarjamte beslots

att hafva moten afven kl. y28 Sondagskvallarne. Aftal gjordes med
studeranden C. A. Segerstrom fran Morgan Park att regelbundet up-

pehalla predikoverksamheten under Sondagarne under vintermanader-

na tills Maj 1905, ehuru det ej sag sa lofvande ut med hans under-

hall. Men genom enskild persons bidrag till hans Ion och en familjs

godhet att kostnadsfritt gifva hononi mat och husrum for den tid ban

vistades ute pa platsen, mojliggjordes verksamhetens uppehallande.

I Maj 1905 lamnade br. Segerstrom arbetet for att ga till Kansas un-

der sommarens lopp, da predikan dels uppeholls af tillfalliga besok

af predikanter, dels af personer boende pa platsen.

Pa, hosten 1905 aterkom br. Segerstrom och upptog arbetet igen

med nit och ihardighet tills i Januari 1906, da han efter kallelse till

South Chicago lamnade Ravenswood. I hans stalle kallades studeran-

den Jacob Peterson fran Morgan Park, hvilken ock kom och upptog

arbetet efter br. Segerstrom.

Sasom forut namnts hade ledningen af missionsarbetet hittills hvi-

lat i enskildes hander, men med det storre omfang verksamheten under



Missionarinnan Carru Ros< nquist.
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tidens lopp tagit, ansags stunden nu vara inne for en fastare ordnad
plan, hvarfore underhandlingar med forsamlingen ledde till ett be-

slut, att hoii den 1 April 1906 upptog missionen sasom sin mission.

Harmed var ett viktigt steg i ratt riktning' taget. Da skolan i Morgan
Park afslots i Maj 1906 traffades aftal med br. Peterson att agna hela

siti tid under sommaren till arbetet i missionens tjanst under ofver-

inseende af en af forsamlingen tillsatt kommittee och har arbetet sa-

Inmila fortgatt lugnt och utan afbrott med ett saningsarbete, hvilket vi

tro skall bara evighetsfrukter.

Pa varen 1905 bildades en sangforening af sangens vanner vid Ra-

wenswoods Mission. Foreningen kan gladja sig at goda formagor och

•god ledning fran dess allra forsta borjan, samt har mangen gang hojt

sin sang till Herrens tack och pris vid motena samt till de narvarandes

uppbyggelse.

Ma Herren Gud leda missionen i Ravenswood till framtida segrar

ofver ondskans makter!

Sondagsskolan i Ravenswood.

Samtidigt med missionens oppnande i Ravenswood kom Sondags-

skolan till stand — de aro tvillingsystrar dessa tva grenar af kristlig

verksanihet. Da ungdomsforeningen i slutet af 1902 beslot om missio-

nens oppnande, beslots afven om Sondagsskola. Broder John Berg

tillfragades om ban ville taga ledningen daraf och sa bestamdes ny-

aret 1903 sasom borjan af denna sa kara verksanihet. Det sag dock

icke mycket tilltalande ut i forvag att borja. Visserligen fanns rum-

met att halla skolan i, jamte stolar och en varmeapparat, men detta

var oek i det narmaste allt som syntes jultiden 1902. Vi trodde ju

att barn skulle komma. men i ofrigt funnos ej biblar for Sondagsskola,

inga taxtboeker, inga sangbocker, inga klassboeker, ingen "picture-

roll", in^entin^, iDga larare, ingen kassa. inte en cent att kopa na-

gonting for, och ingen syntes bekymra sig om buruvida nagonting

skulle erhallas eller ej.

Da forsta Sondagen af nyaret 1903 kom samlades ej sa fa till den

nya sondagsskolans oppnande och Sondagsskolmissionar Palm ledde

det hela pa sitt fortraffliga satt och alia syntes vara riktigt intresse-
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rade. Ieke sa fa, bade bam och aldre, hade kommit tillstades och man

ordnade skolan i klasser och valde liirare och tjansteman. Atskillip

svarighet uppstod dock att fa nodiga lararekrafter. Skolan fortgick

lofvande hela a ret 1903. Samlingstiden var Id. half tre e. m. Sonda-

garne. Missionarinnan ]\Iiss Carrie Rosenquist inlade icke sa litet

arbete darute detta ar, gick onikring i husen, samtalade med folket

och samlade barn for saval Sondagsskolan, som syskola och svensk

skola, som hon boll med barnen om Lordagarne. Skolan vaxte raskt

en tid och fortgick ntan afbrott och uppehall. Pa sommaren 1904

syrites intresset nagot forminskas, hvarfore det beslots i Oktober s. a.

att iindra tiden nagot, och sondagsskolan holls darfore under tre ma-

naders tid bade pa fb'rmiddagarne kl. VL'10 ocn e - m - kl. %3 sasoni hit-

tills. Under denna tid visade det sig att tiden pa formiddagarne vore

lampligare och man ofvergick efter dessa tre manaders forlopp. belt

och hallet till denna plan och slntade med skola pa Sondagseftermid-

dagarne, och endast hade den pa formiddagarne. Sedan dess har sko-

lan stadigt gatt framat, barnens antal okades oafbrntet och intresset

stegrades, och i trotts af nttlyttningar till andra orter har skolan ej

haft storre tillslntning an den har for narvarancle.

Skolan har pa det hela kunnat gladja sig at en god lararekar, som

troget statt pa sin post. Tre af dess goda larare ha dock genom

fiyttning till andra orter lamnat skolan, men deras platser ha fvllts

af andra goda, trogna krafter.

Xastan hela tiden af skolans tillvaro har skola om lordagarne hal-

lits till barnens forman. Pa senare tiden har skolan sjalf burit sina

<'gna expenser, samt flere ganger bidragit — rikligt efter hennesj for-

hallanden — med medel till missionen pa andra hall. I den narmaste

framtiden komma afven moten for lararne att hallas till deras npp-

mnntran och intressets hojande och alia tecken tyda pa att sondags-

skolan i Ravenswood gar en loftesrik framtid till motes och till ITer-

rens heliga namns forharligande.
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Ravenswood Missions=cirkeI.

Pa eftermiddagen den 27 August i 1902 samlades nagra systrar for

att samtala om bildandet af en Missions-cirkel och Syforening. Eniir

(!e kande behof af att gora mera for gin Herre och Mastare, som har

bevisat dem sin stora nad oeh valsignelse, ville de harigenom stracka

en hjalpsam hand till de som annu vandra i morkret, bade har och i

hednavarlden, sarskildt i Afrika. Foreningen bildades under namn
Kavenswood Svenska Missions-cirkel och Syforening. Dess medlems-

antal var atta systrar.

Till styrelse valdes: Mrs. I. Thnlin, ordforande; Mrs. Enock John-

son, prot.-sekr. ; Mrs. Wiman, finans-sekr. ; Mrs. Beckman, kassor ; Mrs.

Moberg, arbetsforestandarinna. Beslots att erlagga en afgift af 10

eent i manaden som medlemsafgift och att hvarje medlem sjalf an-

skaffar material for sitt handarbete, och att inkomsten af forsalda ar-

heten samt manadsafgiften anviindes for hednamissionen.

Ar 1903 blef samma styrelse atervald. Ar 1901 valdes foljande

styrelse : Mrs. I Thulin, ordf. ; Mr. E. Wingren, vice ordf. ; Mrs. Enock

Johnson, prot.-sekr. ; Mrs. Wickstrom, vice prot.-sekr. ; Mrs. Bjornson,

finans-sekr. ; Mi*s. Wiman, kassor; Mrs. Moberg, arbetsforestandarinna.

Vid motet den 18de Aug. 1904 upplystes att cirkeln da for for for-

sta gangen haft formanen medelst Am. Bapt. Missionary Union sanda

^i50.00 till Kongo, Afrika, for underhallande af en infodd missionar

darstiides, hvilken missions-cirkeln fortfarande underhaller. Afven

forsoker den att sa langt som medlen stracka sig hjalpa till med mis-

sionen pa platsen.

1905 tjanade samma syskon Cirkeln som foregaende ar.

1906 blef foljande styrelse vald: Mrs. E. Wingren, ordf.; Mr. Tim-

lin, vice ordf. ; Mrs. C. J. Almqnist, prot.-sekr. ; Mrs. A.. P. Nelson, vice

prot.-sekr. : Mrs. Bjornson, finnans-sekr. ; Mrs. Moberg, kassor. Mrs.

('. J. Almqnist afsade sin tjanst som prot.-sekr. i April. Mrs. Carl

Mehlin blef vald ait tjana cirkeln som prot.-sekr. till arets shit.

Cirkeln har mi ett antal af 56 medlemmar. Dess inkomster till

1906 har varit $221.92, utgifter $133.00. Vi som forening hafva slor

orsak att taeka Ilerren for all den valsignehe och nad ban har beskart

oss under dessa ar. Och var onskan och bon ar att vi i fortsattningen

ma k'unna gora mera for beframjande af hans rikssak pa jorden.

Matte vi alltid lata oss ledas af bans trofasta hand.



//>;/ moni-Kvartt if' n.
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Harmoni-Kvartetten.

Harmonikvartetten bildades den 10 Sept. 1905, och har sjungit pa

evahgeliska moten, hospital och konserter. Kvartetten har besokt 7

hospital och sjungit 56 Sanger, dessutom har den sjungit 86 Sanger.

Medlemmar aro : Anna Ericson, soprano ; Thyra Ericson, alt ; John

Landin, tenor; Theodore Carlson, has. Dessutom har den stadgar soni

de folja. Kvartetten ar endast ett barn i sin linda, men var onskan

ar att den skall vaxa till i visdom, alder och forkofra sig pa sangens

omrade, och framdt ar var losen.

Tjanstemannen iiro: John Landen, ordf
.

; Thyra Ericson, sekr.

:

Anna Ericson, kassor; Theodor Carlson, ledare.

Mozart=Oktetten.

Oktetten bildades den 10 Juni 1898 for att sjunga vid olika tillfal-

len, da den blef pakallad. Den har afven haft som sin mission att

besdka och sjunga vid hospitalen for att uppmuntra de sjuka darsta-

des. Oktetten har oftast besokt Cook County, Augustana och Lake

View hospital.

Tre ar sedan lamnade en del af dess medlemmar for arbete a andra

fait, hvadan den fortsatt sedan dess sasom ]\Iozart-kvartetten. Den

har bestatt sig sjalf med musik. En konsert gafs i Juni 1899 till

forman for en piporgelfond och inbrakte $60.00, hvilket ligger i kas-

sorens hander annu och vantar pa forstiirkning.

Kvartettens sista upptradande var en afskedskonsert som gafs den

7 Juli 1906 i forsta Svenska Baptist Forsamlingens kyrka, just fore

dess sopransangares, Frida Eklund Scherstrom, afresa till Portland,

Oregon. Denna konsert inbrakte en nettosumma hvaraf halften, $50

gafs till alderdomshemmet Fridhem. En annan sopranosangerska liar

nu engagerats sa att kvartetten ater upptagit arbetet for att sjunga

vid forsamlingens fyratioarsfest och hoppas den fa fortsiitta sitt

iilsklinusarbete i Mastarens tjanst i framtiden.
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Manskoren Symfoni.

Manskoren inom forsamlingen, hvilken numera kand under namn
at' Manskoren Symfoni, har funnits inom forsamlingen sedan en lanu;

tid tillbaka, ehuru den har omvaxlats och forandrats genom in- och

utflyttningar m. m.

Det var ar 1876 under ledning af G. R. Nyden (nu bosatt i Evan-

ston, 111.) och som samtidigt var ledare af forsamlingens sangforening*

som den forsta manskoren bildades och borjade att offentligt lata hora

af sig i forsamlingen; men pa grund af utvandring till vastern utaf

nagra af dess medlemmar, och isynnerhet af att ett par broder Harn-

blom pa sommaren 1878, blef den ater upplost i brist af passande

roster att fylla de afrestas plats. Pa varen 1879 ankom till Chicago

fran Sverioe en broder John Aug. Anderson och pa sommaren samma

ar fran Moline, 111., en ung broder Andrew P. Nelson, som en tid varit

darvarande forsamlings sangledare, och genast anslot sig till sang-

foreningen har. Pa varen 1881 ankom annu en ung br. A. Person,

afven fran Sverige. Intresserade i sang borjade de snart samtala om
lampligheten af att bilda en manskor. Detta hade till foljd att en

kvartett forst bildades pa hosten 1881, under ledning of Wm. Bystedt,

som da var bitradande sangledare i forsamlingen, af de namda bro-

derna Andrew P. Nelson, Wm. Bystedt, A. E. Person och John A.ug.

Anderson. Sedan denna tid har sang af mansroster alltid bibehallits

inom forsamlingen. Da Wm. Bystedt ar 1883 antog ledningen af

sangforeningen efter G. R. Nyden, sokte han intressera alia dess man-

liga medlemmar att afven inga uti en manskor. Foljden blef att

denna kvartett snart vaxte till en kor, som sedan dess bibehallits, men

bkats och minskats i forhallande till in- och utflyttningar af dess med-

lemmar. Da Wm. Bystedt varen 1889 pa grund af sin halsa icke

langre kunde fortsiitta detta hans kara arbete, blef Andrew P. Nelson,

som da var bitradande ledare, uppmanad att upptaga afven denna

gren af sangforeningen, hvilket han ock gjorde och annu gor. Det

som mast hindrar bibehallandet af en manskor, ar isynnerhet svarig-

heten att finna passande roster, sarskildt till lsta tenorstamman, oeh af

denna orsak forekom det understundom vid manskorens prestationer

och earskilda tillfallen, da den upptradde, att den maste utom sin

krets lana roster for att fylla detta behof. Ty manskorens medlemmar
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voro p;i samma gang medlemmar af den blandade koren. Detta, jamtc

det att inbjudningar fr&n de omkringliggande forsamlingarna ingingo,

;itl med sang bitrada vid fester o. s. v. ledde till ;iti en frist&ende mans-

kor organiserades. DA nu Andrew I*. Nelson p§ grand af silt arbete

maste den lsta Jan. 1895 afsaga sin befattning sasom forsamlingens

sangledare, anhollo manskorens medlemmar att han skulle agna den

tid han kunde for (less ofningar, hvilket efter nagot ofvervagande bi-

I'lills. fors&vida man enades om en for honom passande tid for ofnin-

garne. Xu blef det fraga hum man pa ett mera regelbundel satl

kunde deltaga i verksamheten inom forsamlingen. Foljden blef atl

efter tviinne forberedande moten "Manskoren Symfoni" bildades den

15de November 1896 oeh antog det forat anforda namnet sasom en

oatnrlig foljd af att de allra fiesta afven voro medlemmar af forsam-

lingens sangforening. Donna hade forat antagit namnet "Symfoni",

oeh i stallet for sangforeningen Symfonis mansion-, som den foral

varit, blef den nu "Manskoren Symfoni", med stadgar ocb arbets-

pegler afpassade for dess sarskilda behof oeh i harmoni med forsam-

lingens ofriga verksamhetsgrenar. Ur foreningens stadgar atergifves

foljande:

"Art. II. Foreningens mal. § 1. Foreningens mal skall vara att

genom sangens gafva bitrada sa ofta det blir mojligt oeh praktiskt, vid

de offentliga gudstjansterna saml att bitrada vid forsamlingens fester

ocb extra moten, nar sa behofves.

§ 2. Att bista oeh hjalpa andra foreningar inom forsamlingen vid

deras fester, tillstallningar oeh konserter m. m. for inbringande af me-

del till deras kassor eller andra valgorande iindamal oeh att om sa

lieslutas. sjalfva anordna sadana."

P& ett reguliart forsamlingsmote 1897 blef den erkand sasom en af

forsamlingens verksamhetsgrenar, oeh har den afven sokl sa langl < 1
«

"

t

varit mojligl appfylla sitt mal, genom att bitrada med sang vid alia

fester oeh extra moten sand en sondag hvarje manad vid de offentliga

gudstjansterna.

Foreningen organiserades med 13 medlemmar, men vann sa liflig

anknytning att vid lsta arets slut den raknade --i medlemmar. Dess

forsta tjansteman voro: Ordf. Victor Tessing. Sekr. Theodor Ek-

lund. Kassor C. A. Westerling. Ledare Andrew 1'. Nelson. Andra

a ret fiirloi-ade den ater n;ii:ra. s,-i att den vid arets slut raknade 16 med-

lemmar. Sedan dess ha tvfi uttlvttat till Lake View, sa att narvarande
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medlemmar aro : lsta Tenor: Alt'. Newquist, Martin Fleming, Andrew

I*. Nelson. 2dra Tenor: Erie Ericson, Ludvig Ljungberg, S. W. Lar-

son, lsta Has: C. E. Sjogren, C. A. Westerlin'g, Knu1 Newman. Anton

Johnson. 2dra Has: Victor Tessing, C. W. Olson. C. Gk Nelson. F. F.

Linden. Narvarande tjansteman aro: Ordf. Vietor Tessing, vice ordf.

F. E. Linden, sekreterare K. Newman, vice sekr. Anton Johnson,

finanssekreterare C. W. Olson, kassor 0. A. Westerling, bibliotekarie

L. Ljungberg, ledare A. P. Nelson. Poreningen moter for ofning i

kyrkan hvarje sondag kl. 1:30 e. m. forutom 2dra sondagen i hvarje

manad, da ofningen sker omedelbart efter formiddags predikans slut

eller kl. 12:15.

Pa grund af att broderna i denna forening deltagit Lifligt i den pa

senare aren inom Chieagos Svenska Baptister bildade Sangarbroderna

och att dess ledares tid varit sa ytterst begransad har foreningens

verksamhel upphort for nagot ar sedan, men torde snart blomstra

upp igen.

Fdrsamlingar Som Uppkommit Qenom Denna
Forsamling.

Ftt ganska stort antal medlemmar tillhorande denna forsamling,

flyttade till Eyanston, 111., och dai afstandei var for stort. att med for-

ilel kunna ojuta af forsamlings-gemenskapen liar, sa besloto dessa med-

lemmar att bilda egen forsamling darstades. -i> af darboende medlem-

mar attogo sina betyg, och bildade forsamling 1882. Sedermera hafva

59 flyttat dit. sa att vi liimnai till den forsamlingen etl medlemsantal

af 85.

Den 30 Oktober 1889 bildades en forsamling i Lake View at' med-

lemmar, som tillhorde denna forsamling. Dessa hafva forut utgjorl

en mission till forsamlingen, hvilket berattas i underafdelningen

"Forsamlingens missioner" . Antalet, som da togo betyg var :>*>, se-

dan hafva 66 tagil sina betyg till forsamlingeri dar, km att hela an-

talel blir 96.

Den 11 Oktober 1890 bildades en forsamling pa sydvastsidan, som

bar namnet Salem-forsamlingen, af medlemmar, som tillhorde dels

denna och dels andra forsamlingar. Det antal, som da tog betyg fran
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oss, var !>. Dessa 9 utgjorde Bertalel af den aybildade foraainlingens

medlemmar. Sedan nafva 11 tagil betyg dit, sfi till den forsamlingen

hafva vi liiniii.it 20 inedlenimar. Sedan ma uainnas, ;itt fran var for-

sainling har lamnais till de olika baptistforsamlingarne i Chicago fol-

jande antal hmm Item ni;i r : Till andra forsamlingen 56, till Englewood

81, till Roseland 15, till South Chicago 7 och till amerikanska forsam-

Lingar 34. Elim 3, Norska 2, Finska 3, Berwyn 6, Austin 27, Hum-
boldt Park 64. S&ledes etl antal af 492 medlemmar, som tlyttat fran

oss iill andra forsamlingar i Chicago och dess omedelbara omnajd.

Ml Herrens v£lsignelse hvila ofver dem alia, sa" ait \i la mota dem
i den stora Eorsamlingen darofvan.

Forsamlingens Missioner.

Forsamlingen har forsokt att utofva missionsverksamhet, under

vissa tider, bland van folk i stadens hut aflagsna delar. Si predikade

John Ongman ofta i del s-i kallade Stockholm pS vastsidan. I Hum-
boldl Park, afven pa vastsidan, har under arens Lopp vissa tider ltal-

lits regelbunden verksamhet, dS broder, tillhorande Ynglingaforenin-

gen, iratt ul och predikal och hallit bonemoten. Andra broder hafva

ocks£ predikal dar. Vintern och varen 1889 hollos regelbundna mo-

ten, <la ( ). Lonn predikade, afven broder fran skolan i Morgan Park.

1 Lake View. dar etl antal medlemmar slagit sig ued, kopte forsam-

lingen tvanne lotter i hornel af Barry och Clifton aves. Pa dessa

lotter byggdes etl Litel bdnehus. I detta hus bedrefa missionsverksam-

he1 af <!< medlemmar, som bodde i granskapet, hvilka sammanslutil

sig till en mission. De tillhorde likval forsamlingen. 1889 bildade

dessa egen forsamling och kopte egendomen.

Genom [Jngdomsforeningen har forsamlingen bedrifvil mission pa

Chicago ave., bland vara vanlottade landsman darstades. For narva-

rande bedrifves mission i Ravensw I som beskrifves sarskildl a an-

na1 stiille.

Forsamlingen har alltid besjiilats af en varm missionsanda.

Under vissa ar har boo underhallil en infodd missionar i Pinna.

och hvarje ar har hon gifvil panningar i storr h mindre Bummor
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till missionens bedrifvande bland vart folk i detta land, synnerligen

i denna stat. Till Femtio (50) olika bbnehus-byggnader i detta land

och i Sverige, liur hon icke gffvil m sum summor. De belopa sig lill

$2,043.66. Till resande predikanter, tjugnsjn (27). bar hon gifvit

$1,473.42. For ofrigt hanvisa vi till kassorens rapport for bidragen

fran forsamlingen till missionen samt afven de olika foreningarnas

rapporter om samma sak. Forsamlingens sondagliga kollekter, da ej

annorlunda bestammes, hafva uppdelats enligt foljande plan: Af

hvarje dollar tillfalla 40 cents forsamlingen, 10 cents de fattiga, 10

cents Allmanna konferensen, 10 cents utlandska missionen, 20 cents

Illinois svenska missionen, 5 cents svenska sondagsskolverksamheten,

2!/2 cents engelska sondagsskolverksamheten eller American Baptists

Publication Society, och 2i/> cents hemmissionen i Amerika, eller Ame-

rican Baptist Home Mission Society.

Hon har stadse haft till ogonmarke: "Det ar saligare att gifva, an

att taga."
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